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 * ناويملا ب ١ م ا رجل 5

 رانلا ىلع مدلك 0

 ( الظ يناتيلا لاوءأ نواك أب ئذلا ناز لحو نع هللالرا رهو 1 باب 4

 ْ ةرهتراصتدتشا يم ةرهصلا نارخا 1 تب 00

 . ءالايف لوقلا نم ةلج مو

 رانلا يف لوقلا ىلا عجر
 برعلا تارج 0 3

 رفسلل كرت يلاواتلا د 0
 .:سودلاو ىراصتلاود وبيلا يف 2 باب ه؟ ظ

 أحرف دعب نأ.دازرا نم ) رع

 رسلا ظفح ىف مالك هءا

 ينامالا مذ ىف ءاجام 7

 سانلارود كأ ىتااريطلا نيانخلا 5

 | ريفاصعلا ىلع مالكسلا 54

 ريئانسلا وذاذ رح اوراغلا ىف لوقلا 7

 كناسنالا الخام ناو.ملا نانا عم ىلع هنا ضف هقارواسل 1 نإ مما

 راغال هنوعدب 00 هل

 برقعلا ىف لوقلا 1

 . تاؤضلاو لفل يف لوقا باب 1
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 ران الا نم عدافضلا ىف ءاج ام ركذ ه8
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 ظ سبا

 ملدو هبعصو هلا ىلعو دم انديس ىلع هللا سو

 اهرادعأ 0 ةياندلا لارينو مجملاو يعل 3 ف لولا م اع د اذه ف ب

و رف أهمم 0 امو 0 لهأ دنع
نودع عملو 35 ام

 : ادا نوكي امو 

 موك يف لوقلا نيكواههوج سفن نعو |مديو اهنع رابخالاب ادبلو ًاروجرم كلدب

 لع اموك نعءو اهروبظ ل اق 0 نيعلا ةدو>وم تناكدق رانلا تاكا أهرورظو

 . ةلاحتسا ىفو ةنماك ريغ تناك نا اهميع ثودح ىفو ةلخادملا ىلع مأ كلذ ناك ةرواخلا

 ضاسعاللا تش ِِق ةحملا تا 8 ةلا>:سالا تك نإ رج دوعلاو اه يوه ا

 ٠ نم ربظي ىذلا ررشلا فو رج_ثلا نم ربظي ىذلا مارسضلا ىف لوقلا فيك و ةحيعص

 اساء املابط يقرارشلا تلتخم لهو اهتقيقح ىف رانلا نول ىف لودلا امو رجملا
 لعو املخادمو اه>راخم تفاجأ ردق 0 افالتخا نوكي مأ أهرهاود 0 ند

 ٍ وألاق / لقاحسا ىلإ لو ا هللا م 2 8 م هو اهانال م ف ردق

 .نيخدتلاو قاردالا اعاف - فطر مق رخل اولاق اذاف ءايضلاو ق رحال ما رانلا ) قاحسإ

 ها هور اكن مذو ءايضلا نود ر 5 وهو 0 0 دل

 اراص يتم امهنال 2 رد نا شفار ةردعلا لع اما نا نكي ملو افلتخا امناو

 0 مرييو لوقلا مز ناكو هبحاص قوق اهدحأ ر انه ناك ىلا مول هلا ماعلا ن

 را اانا اذا 5 افا عوا كذ ىلعي الو درغا اذا وامي يذلا وه ءايضلا ناف
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 قو ضرالا قال ةئاضم اهدع مو ةراع هناطيحوهاوهو هضرأ اندجو ثونالا 0

 دقو ءايض اف سيلو اكب اشتم اليا دبا ا ريقك 1 رالا نال دق ىذلا ىدانلا 0

 امجيهف سبالم نم ءايض كانه نكي مو اهريظاف ةرارحلا كلت جيهرانلا رح ناك 0

 كلدلف هناكم نم هزر 1 ضوم نم هلازاف رملاب رملا لصتا م اه هررظلو ءاضلا 0

 ( قاحملا وأ ميزو ) ةئيضم أمدجت مو ةراح اهاوعو اهناطيخو نونألا ضرااندجو

 كلذ ركن نم مزاب هال تاهجلا فالتخا ران دوقلاو . رجلا يف نأ ىلع ليلدلا نأ ظ

 نأ ةممرلا كلك لاق نمو ا نهد مس.سلا يف سل نأ مز 0 ْ

 را نيس نسما ناكو طة ةيعو اخي امنا مدلانأو مد ناسنالا يف سيل نأ لوب 35 ٠

 0 نأ ندبف عوملا ول لدعلاو صضوطلا ب - ربصلا نوك نأ '

 ترزلاو ناضرمع ةرارملاو ةوالخلا نأ معازلا مذ لاو قرع اة نوتزااو 0 ا

 نايعط امهو لكلا ةضومحو 3 0 كلذ لاق نم مز اذاو سه وج ل لخلاو 7 0

 ةرفصو رغصعلاةرمحو جاثلا ضاي و حيبلا داوس نا معزيف امهنا ولأ ىف كلذ 0 0

 ريغ ةلباملاو ةنياءملا تناك ناو ناسنالا ةيؤر دنع ثدح اها لقيلا ةرضخو :بعذلا 0

 قو هدم كت محلا نول ف ماكتملا كلذ ساق اذاف (لاق) ىهاوملا كل ىف يا 0

 ها لاق م هنزو لقثو هتفخ ىو هتحئار دعب هتروصو هنرعو هلو م
 اهودحو ناو ء٠ امف سيل ةنرقلا نأ اوميز نذل, قو تالاهللا. بأ يف لخد 0 |

 ريتا للا لا را نا اهطابر لح دنع قا امناو ةدكؤ٠ ةليقث سمللاب 00

 ىلا عاطقنالا نع بره رف لاق مراصنأ ن ع طاو نك اوكلاو 01

 هتفاراغل هترك ذ الثم ال برضو ناكو هياء ديششأ هيلا تيه ىذلا نك تيا |

 ىف ةردأ هل تيوعاو ه4 د <> توتساف ر رم 8 طفش تدحا 1 حر 5 (ىح) 1

 ا 8 ب ا ند و

 وأ ناو تعذا عال ند م 0 لام هتدح باهذ نع لجر هانهف هتيصخ ٠

 ةدئاعلاو رثكلا توكلاب لوذلا هزي | قاوم دك ور 1 نأمناقاسا

 حصرال نونكملاب كرد 00 ع حصي ال دعا نإ مذ ناك هنال

 ناك دق وهو لاق هنورلا دنع قام 'ئث وه اماو مد نان اليف دوك ال

 22ج ْ



 رس كا ل
 ريما نش اعل ١ ناو.لا نم اذ 3 3 ندو لاق مد _ نم“ ولذال نأ كل فود> نا أنيقه

 لوقف نقلا ايلا مقدخو عئابطلا 0 ا لوش لأ هيلع ب أوذ مدلا ةيشل د * وأ مدل

 بأ كلذو مثلاو ع لاو سحلاو كاردالا فو 6 اغلا ددرباو ران دا نيدعسل 6 5

 الإو مد ل للا ف نود نا الإ حاصيال كد وتلا نأ مذ نمو تالا اهلا 6 0

 ع لو كلذ كاردالا تجوال حيحصلا رسعبلاو ف ارحالا بج والو أ: لا قركت نأ

 اندحو (قاحسا وأ لاقو 00 تدك دل ةناغ ّق 3 هوا انغلاو صقتنلا ةناغ ف هلأ

 ىهواعم كر ل 0 ىتلاهناكرأ قرفشو هل انحأ لالا 8 ا( بالا

 1 اندجوو ًانوص ءاملل اند و 0 رج رانلل ادحوو دامرو ءامو ناغدو رأت ملرأ

 نتاملا ءاملل اند ->وو 57 اول: اعط دامزال امددجوو هدر ا ولو( ملط نادل

 تادرفملا نم تبكر ضشانجأ اذ هاند-جو مث هءادصأ ترم ددحاو لك نم

 دام 0 1 نم انك ردا ١ :ز انف_صوام لع بكر نا لا اناحوو

 هقح هيطعإو سايقلا فرعي ال ماكنا ناك اذاف (ندلا وأ لاق) تادرقلا ن

 ءاملا يف همزلبو كلذ لم م هناف دوملاب كت>ا نيد 5 ذ

 ١  لهاجامإ ورذالاو اماو ناخدلا ىف هلوق لثم دام راايف لاق ساق ناو كالذ لم /لئاسلا

 ْ رعب هيدا وعلا ف تناك زاذلا نراك نا كسلا انعأ هنأ مز ناو محتم امإو

 نأ مزيلف ناخدلا كلذكو ريغصلا يف ريبكلا نوكب نأ زو< الو دوعلا نم مظعأ

 ” لاق ابكا هناو ءاوس امسهنأ معز ناف طفتلا يفو ترزلا فو بطملا ىف نكي مل ناخدلا

 سماف ناخدلاو رانلا ندب نم نباع ىذلا مس نكي ل يطحلا كلذ ندب 000

 0 انوكك مل رجحلاو ةحاد_ُهلا نر 1 0 نأ ةهجلا ءاناه 2 انك نأ ىنش

 .نودو نا١الا ىف مدلا نو ركن كأ ىذ ىنلو ا دا

 نوكيالام الا كلذ نم ركنب نأ ينبني الو نوتيزلا فتءزلانوكو مسمسلا ىفنهدلا
 ساوح نع باغام لك يف راكالا اذه اورجأدق مو فيكف نيعلا ىف همس مسجلا

 وحنك ضا ىعالا يف لاط نآ ىلا كاذب دوعي ىتح ماسج الاب ةرتتسملا ماسجالا نم

 5 ادعزو ملون اوساق لاذ لاق ريصلا ةرارصو ءاملا ةءودعو لسعلا ةوال>و 18 ةضوج

 00 ذآ 1 7زة+>ةزة4ةز >1 1 1 ز ز ز + ز ةز 2 2 ة 0 ة >2 2ة ة2ة ة ةن ةيع دية. نو مج ويقرب تنوعا ل يح ”-
 و 2 1 يس 2 1 3



 20 م ل

 ماسجالا ميج ف اولود 3 ملع بجو ل قا دلاو رانلا يف | ولات 6 تدار 1 0

 كلذ ريغ روما قو حاس فر هتالص يفو هنول ىف ربلل فااخلا قيقدلاك كلذ ثم

 كنذرا معز كلذ معز اذاو لطيدق ربلا ناو ثداح قيقدلا نأ معزي نأ ىلع هئم 0 ا

 ىلع نيملا ءام ساقو ثداح نبالا نبج نأو نبالا ىف نكي مل ضذحلا دب ثدالا ديزلا ٠
 )نأ همزل لاطن دق نءالا فاو ناد ابا معز اذاو ءاملاو نيملا الا نبللا سيلو نيل 1

 نطرلا ءابللا هتدح ىلع تقاتل شابا لا 2 هدجن ل يذل راختلا نوك 00
 0 ف راخقلا اةدحوو اريح لك راسل نال ١ الاب ها ةأننوس ' هندح ىلع لايسلا : ٠

 اهدحو راثلا هيلع اندتحو | فراج لع كفااو رانا دعب مشل اور سالو 1

 ءايشالا كلناوس طااوءأ ايثالا كك وهر امجولا كلذ ناك نافهدحو تارتلاو ومالا 0 1 ١

 نعء ت ايقدرأا باقال ديعلاو هللا تل نم رحال دابعلا تك ف اهدح الإ 07

 صالا راد فيكواهريك ةضس كض ىتم ريحلاو اء كرام قو 0 ل
 ءاملا كلذو بارتلا كلذ سبل راخفلا نأ اومز ناف ناسنا وأ هباقت جبرا تناك ءاوسو 0 ٠

 اودي + نأ مهسأي و رخا 0 هك "لاو ةصبخالا هك ف كلذ لثم اراك رات /| كاتو : 3

 ول هن 8ك 8-3 .ةدلا 0 نيجعلاو ةدعاقلا ريغ 0 الا نأ م ناف ه احوال ىبأ تايد 3 20
 ً لا ينصن 4: دمه ف نامدح ثدحو جيلا لا ديلا :_ ىتم' 0 ةيملا نا كلذ لقب 001 7 ١

 ريصت من اني 7 اتق ةدارع ا اهيوسرتسا كالاد قاف عيدأب تقلق اذا تناك 1 ٠

 ةلالحلا نال امير 8 ل 2 1 دوعل 9 الهو اناحر دوعلا َ ا زو 0 دوعل 7 ا 7 : 3
 بادأ لاقام الا لولا سيلف ( هاحهلا وأ لاقو ) امدو | دوعيف هلك 1 م 000 0
 ضا سعاالا - اهكأ نم ض رتعم ابلغ ضرتعا ناف(قحساوألاق) اذهلوق 1 أ نوكلا 0

 كتجا اذا دوملا نكلو هنم رتعأ يهو هيفن كم فيكو ةنءاكنكن ملرانانأ ترف
 كلذ ىلب ىذلا مث اهني 0 ءزطلا اهم طيح ءاومخلا نم ىو نادوجلا د 1

 هره وج للصا يف ءاوملاو لاحتسا ءاوه راذلا امتاف بهعلاو فج 2 رمدتحا اذاف امهنم !

 رثك أ اهارت يتلا رانلاو بالقنالا عيرس لوبقلا ديج راوخ قيقر مسج وهوقيقر راح 0
 هيدا ضا سعاإلا كلت ٍنالطا ام وافطلا و ليحتسللا ءاوحهلا كلذ يه امنا بامملا نم كد



 ظ عر
 ١ سيلولوالا هعبط ىلا عوجرلا عبر رانلا ىلا ةلاحتسالا ملرس ءا وهلاف هيف ةمراثلا ن

 . اهءازجأن الو :هدالت ىلا راصو لصتاو يولع اهل لكش ىلا مطقنا دف تمدع اذا اهنا

 ال00 109 ةضيفم راخ ادن طل ىف ةنماك تاكا هال اولا ىف ترق اضيأ
 000 د طارقلا بيرت ءاوملا نال اران لاجتسا وه توللا اقإو. تريشتناو تطسدلا

 - وف بطر راج ءاوحلاو دراي بطر ءاملاو ةراح ةسباب رانلا نال امهند زاجح وه ءاملاو

 امهةفاونو |(عفلاخم وبف ةفاخاو ةرارحلاب رانلاهبشيو ءافصلاو ب وطرلا ةهج نم ءاملا هبشي

 هل ثدحو ابطر لاحتسا اذا ءاوملا رعت ام امير ابالقتلا اممملا لقب نا زاج كلذإف

 ا سلو ايل فالخ ءاوملاوراتلا دض ءاللق ارطن هٌوارحأ دومت نأ ىلا ةفاثكأ
 هال تاحذأ ميقتسي دقف هفالخملا ايدب باقي ىتحهدض ىلا هوما بلقب نآزوج

 1 فق بالقنالان م ديالف كر ءاملا د 000 ءا هللا باقلنو رن ءا را باقنمأ ءاوه

 : كلذكوارخ دعص نيطلا 0 2 للف ء 1 5 تاس هلو ردود> لكو مجردتلاوب ب بتال ”رتلا

 1 تر الو ل را اده 0 الا ا ءاوذلاو ءاوه رخصلا ليحتسي لو سكعلا ُْق

 ىلا رانلا نأ معز دق ضارسعالا باكصأ قاذح نم كلذ لاق نمل ( قحساوأ لاقو )

 باعحلا لماقأأ اران لاحت او مد راح ان اممملا ءاوطلا نكلو كطملا نم جر 1 اهاناع

 ١ ا 1 كلذ نكلو 0 نكي 0 هأملا َكْلَد نوحي نارتكلا ءاملا 4م 1 ىذلا

 نوكي لآ هه ءام لوحة سا 0 هل نمناكس 1 كلذ نسبا ءان لا عا ءاملا نم

 قل راثلا 3 او« زو كلذ مولا ساق ناف 0 املاو ر انلا ليس هل 7 ةلايثمالا ُُف ناخدلا ليحس

 ردقلا لفاسأىف 4م 1 ارت ىذلاو هذاوسو ناعدلا ةفاثك ىف ناحذلاو ءاملاكلذو اهاناع

 مق ناف ادامر ا ءاوه اضيأ دامرلا لعلف لاحت ءاوه كلذ عا 00 كفو

 الا تاما دقاوم فق ن وطل ىفو رودقلا لفاسا ىلع 8 ارثاا هل لوا ىادامزلا

 ضرعلا ساق نافذ امرأ ل لا نأب 1 ةييحملا ساشالا هئمءأح رن دلتا صضعءلا رد .

 كلدجناو ةرع ارب هضعلا ناك دق مدار هضعل لاحت ساف هر لحنا كلانا مرو

 : 1و لص ادرأ هةضعلا ناك مك امرا لآ كدا هضعلو 07 ءام هضعلا ناك 6 ءام ةضعل

 . ةدامر لاحتسا بطحلا طالخأ ضعب نكلو ادامر لاحتسا هب طيحلا ءاوهلا نإ لق
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 صح ع

 لعو لماوعلا ردق ل 0 اذ لاحةساهضعلو ءام ل حما هب ١ لصتللا ءا ولا ضعلو 1 5 ١

 هتلزءام د> لع ىكع اعلا هذه يف كاحادت ناي كلذ شر |١ تح |[ اذإو هتالباعمل 0

 ) رحاب نيعملا هللاو نيش ر هلل ىدقتسا أ 0 راتلاف لوقلا ن :رمبأب ادهو كل 3 0

 ربظ دقه انأو 0 ا ادله نا اولاق بام لا ف ر انانوك ركد نم ضع نااوهَو

 نكي مل اذا دقوتملا رياك ةسسم نم هدجي نأ ابجاو ناكل بطملا يف ناكول بطلا نم
 ةحئارلا ومطلاو نوال نال دربلا الا مناما كلذ نكي م عنام كانه ناك 1 منام هنود 1

 دقهنا 0 مر ناذ هداضن.الو هفلاخ ىذلا نود هداضل يذلا هع اعاالو رأظا كب اهال

 ز م كلذزإو هيزاونو هيفاكو ةلواطإو سا كلذ لدامب م دربلا ءاَوح نم كانه نك

 هناكميف ماق اذا دربلا لاوزا قرو قرحلار ظل امئاو ايذؤم هدم بطملا اسسم اذا

 لصأ ىلع دوملاىف اهبقم رمل كلذل لداعملا دربلا ناكولو هل“ ررظف هدجو رآلا ربات ٠
 000 ناك اذاف جلثلا ن٠ أ هد نأ هدم ةامرلا نسم نإ ينل ناكل هيف و 5

 44 2 0 قرح يي نلا رن نه لداعب 5 دوبلا ن م كله ع هنأ الع كيمو هريغ

 اندجو مف هتمج ىف ذخأ نوكي نأ دربلا واخت الذ دوملا ن نم ميج ايرشامجأ هدانا :
 دغاَو الاف 32 هربلا نك ناو دع نم هد مكانا نعال سدلو هدد>و ركلا

 الك باذأو قرحأو رملا كلهأ ام هاقالام كابو دم نأ ينبني ناك دف ابونجر ألا ٠

 بطالا ىف ةئماك ن نانو انلا' نأ اندلع تارا اذه ماسقأ ميج اندجو ايف او د 0

 ضراالاو ءاملا ليسا !اءلا ىلع ىااغلا نأ مز انا كلذ نع تاوتلاو 0 وأ 000 0

 1 نوكي ا ارومعم 00 و راسا ع نم أمهف امرضاو |مبفامعا فو نادراب ا اهو

 تبررغلاو بارغ لياذلاو لياذ لياقلاو لولق كا انمنال اعماق وكي الو اع ومفم لو 9

 ىف ناك يذلا دربلا كللذو دربلا هوق ندم هيفام ثدح كلذك ىلنسلا ماعلا ناك ل روق 0

 در ىلا دربلا كلد عطمنب ' 3 ماعلا اده َق م دولا نال كا اور 3 دوعلا 00

 ال ةرواجملاو نك امالاب رومالا ىلع فيطحتلاو ةرفطلابالا هلضرءلاك وه يذلا ضرالا

 ىذلا قرخل تكلا لحد يذلا ءايضلا ع نم 5 نسل صرف م امم هنم ءاملا درب ماقو 0 1

 3 كلذ باج اذاف ه رض ود 00 هصرق ى | عطقتب دسلا عف كلندن اذاف هف ل لو 1 1
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 ١>" الواو نيطحتلاو5 رفطلاب لولا دافا يف ةلاسم يدم نأ نمادب هءصخ دج ل قالا

 دف

0 

 " نإف متاماذم نوت عضولا اذه يف ةرفطلابباوملا نم قاحسا ونأ هب ضرتعاام

 : نطقلاو تادملاو بوثلاقا رتحانأرعزي قاحإ وأ ناكو ماعلا تود لع ل لا

 ١ ناكسم ن م تءاجارات نأ نهال قازتحالا ا وه ادهو 4. هناريأ 8 ود اا

 أهدض ىفن ىلع ىوشت نكن ل املا يف ةنءاكتلا رانلا نكسلو باوللا ىف تاء.ف

 منام لازالف منا علاملا كلذ ىف : ىلع ميج أّنوت امم تدتشاو قرد رانب تاصنا ايلف اهنع

 ءيثال كلقار-اف هيف ابامع ناكمل تفاهو ىفضاو بادملا اوك اهرورط ذيل تاراخ

 جارخاب ملاعلا اذه ىف قرح امنا سدشلا رح نا معزي ناكو هنم هناري' كجارخا وه اما

 ءازجالا كل:تدقعيناانالةوادنلا كالت فئكو ضرعلا دةعام قرحال ىهو هنم |منارب

 : رانلاروهظوه امنا قارتحالاو توصلاوةُتارلاو مطلاو نوالاكق رمال تاكا راد ذ

 قس ِ 11 1 م ندد ىف اهم 00 0 0 دنا طففابعلاد .لاوز دنع

 اذاثف ملا 0 ا 50 3 0 نواع 0 أملع 0 داو ع

 .. هعم ىذلا ميلا هقت م عكا ناك"اعا ق قاحسا ينأ دنع 0 ا فلت مئاملا لاز لا

 ” ىف ةراعل ىذلا ىتغلا نا ناسنالا -يف نهاكسا راو مالا 'رح ىف ل ود ناك كالذكو

 هدماو ناسنالا ىف نماكتلا رألا كرح ٍبيرغلا رطلا نه نكسلو بررقلا نان . مال

 مئاملاب هعقول ناك ىذلا نلسمعلا كلذ هلازاف ةعااق لع كلذ كيع ىوق اف هنا ز> ا صعب

 راص دزابلا ءاملا هيلع لخد 0 درا ءام هيلع بصديلا قر راح ام كاللذاعاو 1 أءقاو

 عقد يلو هريغلا هيف لغش لو 0 ف 9 عصو هذ هذ مك نم راصو لخادلاب 0

 0001 انو ربعم لكلا كلذ راض ه لوتشموه ىذلا مدملا كلذ دنع لجو زع هللا
7 

أ معد كلذ عم ناكو هلم نم كفنال ناكذا هش هذ عمو
 نوالا رأت تان ول كن

 00 دا ًاميج املا ةقيقطلا فو هن ىلوأ ناك لصأ ولملا يف هل ناكو هيلا لسن لصأ
 ْ رع نم وهاك ضر قلددن مىذلا آلا اذ هو يولعلا ماعلا ن م اهرهوج
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 ينراكي مد 9-50 2-0

: 5 04 

 410 شقا 2 7057777 2 ا سس ع 3

 ير يعد ا 1
1 
 قد نك ا ف

 عرب ناكو هسأايق وهو لو نأ ب ناك اذكه تار نسال ١

 م كثاذثلا كيذك من 0 هردقو هنزو ن* يذل ر هدلا ن م رفظو 0

 0 نا 3

 نا كنأ 0

 ماع كااده ' نم لطا كف ةلهو لو ىف هنأ ىذلا نأ حبصلا لا ا اغإ صدت م

 عساتلاو علارلاو ث

 ما ام م واذال ناكل كلذ نكلو هن سدل» كلذ حابصلا اذه نأ 1 نإ كناق

 هتنار ىذلا 0 انهما 3 كدنع 1 ا د 4 مدس < لوذلا ف نكي أ : ةمما 2 ةيراقتم

 لكأت ل حابعلا ران نأ مءزب ناكو نيل غ عع هتيأر يذلا وهر فلا عيال

 م . هدلا نكلؤ سر را مو نكدلا ن 00

 هبالطا وبف * ئىذ ؛ لف 5 اذإو هيف أناك نيدللا نين 2 رانلاو ناغدلا 0 هلم جرام

 هللا 0 كهف ملق ناف هييشنلا ىلعو قا ا ل لعو لد :أ| ىلع 2 كلذ نولوش 0 ١

 نار مانيب أ ىت> لورا نمؤنال نأ انيلا دبع هللا نإ اولاق نيذلا) ب اتكلا يف لجو زع
 رح> َن سوأ لاقدقو 00 م اعإ لحو رع هللا ن 0 يا هلا هلك ل : 0

 دكوتو هل بابسأن قلاو د 00 ا ف طر 0 :

 دما قرع لواه هيلع اي 4 ]ملا تاك أ دقو 3
 هندل ا اخ لاقو دك ا ا تح لع

 عبضلا مك 1 | بوق ناف » رشاذ تنا امإ ةشارخألا

 ناد لاقو هاو 0 ردا ١ ابان همزالاو بدلا صقش لعخ ةنسلا ع عيضلاو

 ىلامعأ 1 بأ 0 اونرقو 3 تك ام شكينمضرالا ا

 أه ره وج ىلا | هلاب احا أهنطا ف راضال ضرالا لكأو : 1

 هده 6 - كوه رسووهوس

 6-3 رخا بأ 2

 1 هرم 0 ىلاعت هل وقو (ايلظ ياتيلا لاوعأ نواك اب ١ نذل | نإ) لحو زع < هللا لوق وهو 0

 لاملا اوتاوقدمالا لاوءالا تانك اورش ناو كلذ مح لآ 3 كو (ثيحسال نولاك ا ( 1

 لحو رع هللا لاق دقو لك ألا لييس يف 0 7 اوال بوذا كو

 ( نسف نارح دك



لأ اهو 1 مموطل َْق نواك 1 امنإ)
إ :سلأ 1 زجاوف 1 القو رخا زا ءاض

 ن* ن

 رجا ءازدا

نكلا / 0 ا د أم مسج ممدلا لك 1
 : .لو

 اضع امض ابنم 1 3 علرأ ىف لاتخ ان ترم

 * رثحلاهللا رب ىربا يركلا بضك#«هلودكاالإ «رخضلا هرافاظأ تاكسأ 1 هلو لهو

 هلك أ اولاق اذاو فورعملا لك الا ىلا نوبهذن اماف دسالا هاك أ اولاق اذاو

 دحأ بحيأ) لجو لع هللا لاق دقو طّتف ضعلاو غدللاو شهلا نوئ.د امئاف دوالا

 ظ -- قاحللا ىاداج ند اسال لأ لاقو ىلاثلا مول م لاظنو | 000 1 نأ

 0٠2 تراوق عر .ةاوزونعلاو خارملا نموجاجلا نم همك شار يع نأ موه لاق بي

ت مهماعط ن هكا اال اعلا لك 4 نذلن ردا ف
 0 نب سوأ لوف امأو ا

 ركأد هدرا نا هل د عدخ نا هدق تابطشوذو

 ىررلا ناهد لوق كلدك و لوالا فالخ 1 ءادبف

 0 . لكأو مهلع مهذلا نرش >« 5217 لأ نع نا

 3 دع ةوقع ىف أب اذإ لجرلا لوق وهو (رخا باب )ز زاع هلك وهو فاتخم هلك اذبف

 ا 1 رولا تنأكنإ قذ )لجو زع لاقو همعط تدجو فيكو 335 تكو ىذ

 : اةإو ارش تبرشالو اناعط مويلا تلك أام ىني هناف اقاوذ مويا تنذام مهلوق امأو

 نم ءابقفلا -تاّمبط ضعب لاقو كلذ ريغ نع الضف هقذي مل هناو ريثكلاو ليلقلا دارأ

 الو هوجولا نم هجو ىلع اقارذ 0 تفذام الكت: ىاتلا دنع نوك نأ نيد

0 د تاركا ن* ةهج يلع ءذلو تايذألا نم ببس ىلع الو قاعملا نم ىنعم لع
 آ 

الك- !١ تبيح نم اًذهوناولألا نم نول
 هكد 1 را رع لاق م

 0 ْ قا كإ

 3 ٠ 00 درت لاقو هدنعام

 0000 تالا قرت نأ اوك اج نيلل نم هتطعأف قاذف

 لبعم نبا لاقو
0000 



 ا ل ا ا ا ا 1 يك كعنا اينأ 32

5 

- 0 

0 3 ! 

2 
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 نكح سة
 انما هنتءاودازف راجتلا ىدأ هقواذت ىيدر زازتهاكو

 ىبرح نواشالا)
 قادم لئا املا 3:2 تكو 2# نيف د 0 داغلا 0

 نيح ميلس ىبب قءصلا نب دب زب لاق نأكل كلذ اوزواحنو 0 نم لئاع الا
 سماالا ضعلا 3 مهفلاخ الف هوكلمو هو>وب ها ا وءدصام نس ايعلا مديل و 0 3

 قعصلا ت دنرب لاقو هطهرو هل لَو كلذ تيبس ناكو هيلعا اوبو

 اهالقأ مخ قاذ ايلف 8 سدق مواحقاذ 5 هللانإ و

 اهاللخ ف دور امالؤن د# اريفأا م اعاد.

 لاقذ مهنراكو هدأق نع رب ىلع عا 3 .ه لاق كلذ كشنع ىق 2 ١ لخو 7 هللأ نا نأ عزف

 راع م مكخأ مأو 00 اهلميل ما وَلا اور ماو

 ل-ءحو هأنيع تفقرو غأ ديلا اذه دخن 00 ْن رسأ 3 1 معزو

 قىواع ل لاق كقو روز تااكذإكر ةأع همأ شايه 0

 ةروعللو لبكال ءاردع د انمأ حبصتا 37 اوثدحتو :

 ءاردع اهلمح ءارد 5 تق طق دلت ىلا ءارذلاك اهدلو ل اماعح : ف 0

 مو يرخأ ةليضف ضيا هذهو مهنع ماصأ مدي ةقث مالكلا ىلع مدل برعللو
 ل أعاو 3 و هلاحأ | 0 ين اعإو ل 1 ون ضع إو 0 ا م 7 70

 0 ا ١ ا 8 0 | و ع انادفر 2< كا

 تدلل ) يي“ هنآك ةيعطل م نءدو ىد نسم 4. ترد نق ا ماتم كإ ( ىلاعل هللا لاق ٠

 ةدبع نب ةءقاع لاقو ةمعط قذيم

 تن هيف 00 دولا 2 ءاعط انا اص
 ماعطلا رتش ىذلا فيصلا ىفو ةيانلا ديعبلا رفسلاو وزنلا» يف مهماعط اذه 00 َش
 لوالا لاق كلذلو رخافملا نم ةفضلا هذه لعوزتلاو تارتاو

 ريشم لعرب الود #* 0 نعأالال ٠
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 دلا نم يطمل حص * اذإ ىوزدغ امكل ظ

 سعاشلا لوقلوأآلا ىتملا ىلعو

 ا ارؤو ةريك ير ناك 0 رمت اريمع مطافالا تلاق

 *باركئابت يبلا تاىماعلا# زجارلا لاق كلذلو هنأ يدصفق اذه متاح لاق لوالا ينعملا ىلعو

 مل وئام لاقةان رانا مطوق نم بجعتي قاحسا ونأ ناكو اهنراح ره اذه لوق

 تفامتلا بارتلا ديرب امئاف ةسسداب ضرالا لاق اذاو الايس هارت انألل عيصيف بطر ءلملا
 اطخادمذ طَقف ةنودالا نم اف ال ضعيل ةضعل م زالملا ضرالا ندءالا د رب 4 ناف طّمف

 ىمو كلذ رادقأ ىلع تفاهللا نم تعنتماف ءاملا ءازجال ةطلاذغ ضرالا ءاردا نال

 000 الا لاص لازال لب اذدط ضرالا اندخو ضرالا قمت ىفاانلغدو انرفح

 . نم اهمزا, ائاوضراو ءام ءاملاو ءامو ض رأ | ءاكم ويلا ضرالاو ءاما ىلا ريصت .ىتح

 > ندبلا هان تناك ولو ندبلا ةحايب تسيلف رانلا اماف ةلقلاو ةريكلا ردق يلع م ءالا

 لا ناكا طا رو لاك ءاماا م ل م اهضعا ا ريخلو تارتلا تفاين ,تتفاهبل

 تابوطرلا تربظف رانلا نم دوءلا ىف ءىث ا اودحو اال موقلا ن كلو

 ىدنحا تناك ىلا هناري جورخ دنع هطالخأ زي ”دوءلا اودخوو بيلا كلذل

 (آ 0000 0 نب اوم افاق اناي اذامر راض دق دودلا اودجوف زكا نم اهعلا ص
 دوعلا تابوطر تقراف امل دوءلا ران نكلو اء هطعل ١ رانلاو هيف تدلوو رانلا هتطعا

 وهو دامرلا وه يذلا ءز>لا دوءلا نم بف ةعئاملاو ةنماكسلا تابوطرلا كلت تربظ

 ءزجو يران ءزجو يلام ءزجو ىضرأ ءزج هيف دوعلا نال اهسهوجو ضرالاء زج
 - طلغ ةسياي رانلا ملوتف ىضرالا ءزجبلا قب ةيوطرلا تلزتعأو رانلا تجرخ الف اوه
  موقلا سيل لوش ناكو ىل_ءلا تابيغم ىلع اوصوغي مو ولا ءارام ىلإ اويغدتلعاو

 ةالا نإ لوق ناكو نيمدّتملا ةذباهحلا نارط ىف الو نيماكتملا صلخ قيرط ىف

 00 اواو ممويعقاد>وأ مهادبأ ناولأ ىف نوفئاذمو ماعرالا اهجضنن مل ىتل

 كلذ بسح ىلعو كلذ بتنح ىلعالا مهنا رت و موقع نوكنال لاد_تعالا ليبس

 دما خل م رو مهم وا ف مهم ف ردلو مهلئامش و مهاداو مهقالخأ نوكت

- 



 م ]| دا
 مدضومو زواحلاو ردقلاو ريبجلاو ريطفلا رك تواشفو خبطلا تاّقيطو كل : 1

 ةيلاقصلا نس ىذلا تواعلك ءاردالا كلت نم ءز>و ءاضعالا كلت نم وَصع لمعلا 1 : ١

 تتلاو نيصلا ل_هأ نا ىرت الأ ءاضعالا عضاومو روصلا يف لوقلا كلذكو نزلو
 صوذلاو كلذ يفعاسنالاو لخادملا فطاو قذحلاو قفرلااهذ اتاعانصلا قاذحو

 حتش الو تاعانصلا باب ىف مول تشب دقق كلذالا مدنع سيلو هديعلو هضماغ ىلع

 ةرارحلا ن البلا ثرد را موق ىف مهكطخ ناكو لاق كلذ ىود ل
0 

 قاهم سلا رخا ابرض دلوت الو اراك اثيام دلوتو ةنوخسلا ثرو 8 :

 فال لا كلذ . نكي مل ًادحاو الكش | ,هل 2 ىلا مانجا نم دلوت نأ زاج ولو *ى

 كنار عا لجن لود دف زاهلا لييس ل اورهذب نأ هلإ نع مالك نم 0

 كلذلو تافتلالا كلذ دنع كرادلا ردبلا في عبطا هآر امنا وهو تفتلا ينال 0

 هتساال ءاملا ينرانلا ترارص اذاف 0 نم داشالاب مقمقلا ءام لخادت رانلا دحت دق لوق. 1

 راذلا 5 1 ناياغ ءاملا كلذ دنع ثدحيل ةداعص رانلاو تارارأا نم هيف ام تاصناو

 أابعم تعءقو راذلا ءاز> أ تمقوت اذاف دء_صت امكرحدو هفاعضإ ىف تراص. دق يتلا 0

 ىلع ةلخادلا رانلا نم داقبالا كلذ ماد اذاف امتسبال دق تلا تابوطرلا كلت نم 4 0

 دالتلا اهبلطو راذلا ايلا هك رخ ةوقلو 1 || ءازجال ةسنلالملا تابوطرلا ءاز 2 تدي

 نم يقابلا دجو 1 نشا مقمفلا لس يف هل لعال نم دجو ىتف كلذ ناك ىولعلا

 هساعأ ىلا رازلا كا نظ رحبلا ءأم يرتملأم ل 0 هلال كمل 1 ا ءاملا

 اورهذ ناف اوباصأ دف انرسف دق ام ينعم ىلع ةسبنملا يه زانلا نأ اومز َنِإو سلا
 تأ وطرلا تّدعل د احدا ْف 2 0-0 اذا ة ةرار اذ كلذكو اء كك 3 الا ريغ ىلا 1 7

 ناد.الا دحوت تاب وطرلا جو رخ ذنعف اهنم ان مح رخ *أ جورألا ىلع تروق ف اهتسدالو

 دوعصلا كا هدلاو دوءصلاو نيخستلا الإ لمحه نوكي نأ زوج رحانأ 0 ها 1 ظ

 ن“ ردبلا يلا ضيف يذلا ءاملا كلذكو لاوراا لكش ند دامعالا نا 5 دوءضلا نك“ 8 ٍ

 صاصم لاسغ ءاملاف ةميظعلا ةرفحلا كلت لا راص اذا اموطلو نيضرالا رورظ ما 7

 ءازجأ ندم ضرالا نم هلا 3 ىذلاو ةيحولملا نم اهيفام هيلا كش ضراالاو 0



 كالا ىلا ةودل نإ ا نك ةفاطالاو 4 وددلا هنم جرم ناريئلاو ة>ولملا هيطغل

 رارقلا باطتدودملا نال كحاو زوو د»او نك لادا 0 نوك كلذلو

م ةلطو نر درو راع ري_صف فا اطالا مقري 0 قامعا ىف قر
 : دودأ 

 . ىح ح ضراالا ق معا ُْف قو ر ارهلا باطلو ةودملا باطل الو 3 اوبالا قال

 ةعاق نايعالاو يىذ هلم لطب جل يد ءاملا كلذ نيوحا سلق ءاوملا كالد يلا ريصن ٌْ

 ا 07 وفربلا كلذ ىلا ضيف لود ىف تضو رحب نم قرغ نون هناكف

 اهل وفو صاخب واايآل هركللاو هركم يث وه اماف َندبلا ف راضاذا
 - انره نف لاق ” ثلا كلذ هم جرخ جرخ 0 ملام هيلع ىوقام لك هعم لمح

 انماع نا مز نم 0 |,واقاب اذه انماع ىف ةبسهدلا تلاق قحسا وبا لاق موُقلا طلغ

 اولءجوديلوتو بيكر ريو نات , أر دنحا دامس هودربو رح ناكرا ةعرا ن ماد

 3 ءاوهو نضوأ ن ٠.م ناكرا ة هعلرأ ن<“ ل 0 3 ند 0 مو انأس> ا ةعلرالا 0

 لا ىفا واق مث سهاو طا هذه قاض دس او دربلاو را اولوحو ران وءانو

 : ةرثكلاو ةلدلا طالخالا ردق ىلع ةعنرالا هذه راك تاوص د او لاو حيبارالا

 ا( | -1!نءاون رغاو طف سيقتلا ةاح صيصا رك 3 اومد قف ةفاثكلاو ةقزلاو

 1 ودصالا دج و حيبارالا كلذكو ةلئاقو ةيذاغ موعطلا دج نحو اونأق مدرالا

 ةذاذالاو مفانملاو راضملايف ناولالا د< وةفاتمىوقلل ةضقانوةلئاق كلذ عم مو ةلؤمو

 نحو ةلبلاو نس "لاو رللا ىف كلذ لثم اندجو 5 لهجي ال لا مقاوملا ملالاو

 ناك كلذ نكأ ةتاذمو نول تاذ راد1 اهاهدخ انا ري.غ ةسااب ةدران ضرالا دج ل

 ١ 3 اهرحوما رجلا 5ك م كريو د أمضعا عر ىى*“ توص تاذو ةعار تاَد اهاندحو

 7 اندجوو اهفةلبلاو راو سيلاو دربلا نوك ناكملاف نكت لاه راواضوا ام

 ا( راسل تناطللا اهرااذاف اهريخو امءاشراب الا تئاطا نامقو ةطلاذملا نارينلا
 |0017 اذا ضرأإلا نأل اسلم ءاملا كلذ داعو .اميبأد كلذ ناكو رطملا هب-شي امو رطم



 م م ِ 0
 نوكي سيلو ا اماو الو " >) ؤمامإو التاق اماواي انذاغ اما 0 ل نا 1 7

 دربلاو سبيلا نوكلةلء نوكتت ناب قحأ ةبيط .وأ ةئقنمو ةبذعو ةملام ام ضرألا نوك ٠

 ثنوللا نوكل ةلعودربلاو راو سيلاو ة:وادرلا نو نورك نأ و 4 1 وطرلاو رذ را او

 ةكراشملا ماسجالاو ةسمزالملا ضارعالا هذه ىلع سانلا 0 د را , ماعلاو 1

 م كف 0 كالو كوالا هاَدلأ ةرورعا ل ا مّ لع ًادحاو اموجه :

 الو م ١ نم 1 ةليلأع نمر 2 2 اهدحو 4- املا 2 بوصل ل مي .لوقلا 7 ٠

 نم هيف )0 0 0 ردن لع فاتك ءا وخلاو) لاق رو» هلا هده نود هنا 0 ها 8

 كلذيف وهو نير جو 5و هل ةطل انو هياع ةلمتغملا ارح هلا نهو قو ني 0 ْ ا

 2 لم ل ع رص كذا ا هنفر ّ رع كد 5 ميسر را وح وهو ر روصخ ٠

 سبا ءاولاو هاكش نع همطقلو رمطلا ةلعا كالذو هلرعت همقدت م "ف قزااو

 32 روع ودع اصملا ور ل فرده م هنكل1و لازرللا 8 لاو دا ذآ امسملا 0 ظ

 ردحت لاو هيف دعصملا نأ 0 ءأ ورطا عم ؟ يو ع ءاوشملا يف لد ”ىذو ءا ا ىف دمضل لإ

 وهوه ن لك نحر نأ ا نا دول مك همم فق اولافنيفلا 3 د نانو 0 :

 كلذ لود نأ ناقل نكي هيف نا دل ق: ا عراف اغ + وةذم اقز 0 رد ظ

 يفمق الو هر وح كا ريصل ناداش نملوكي 1 ىبد ذا ( ع ةودعلا 00 أ مل

 ف لزم ن ١ ءاملا ناش نم نا 6 املا يف كعصل ب هنأ ن* لوب 2 هال هرهوج 0

 0 احا ازلاو اولا ءاوخا ذأ كح ط١ وما 0 دال 0 ع املا نأ 1 او 0

 1 ا نم عرتا أممطعلا نوكي نة تال 414 2 ثا اك اذ 3 الو. دع انما كلذكو ةفلتخع ظ

 قوذ كار ه3 كي ل ثريح للا: َ :1مىلا زا 2 ءاو ىلا نم َ 1 ابضعإ نوكي 5

 ءايضلا ع انا تا لكروت هيلع ء مهمل اب 1 ماد كحو لاو ةعم 1 ىذلا ري حا 0

 هذهنا معص اذ داو 3 ,وطر لاو دربلا كالذكو اك مالظلا ذو اداعص توصلاوأ 0 0

 قفاونالو س 0 فلا # ل ةهملا قا انماع ةه> ىف ثدح اذاو ةفاتخم َس ءانجالا : ١

 نوكي ناب الا نيسقفتم ناءطقلا نوكي الو لامتالا فالستخا اهنم قفو ١ ىذلا نإ

 لاصتاك هيحا صل | دعاو كلا لاصتا را راخ ا اغلا كلو اص اذاو ءاود امهرور
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 لدتسيف ( قحسا ونأ لق ) له سأ امو العا امإ الا ادبأ دجوبال مث ضعبب هضعل
 ٠ وأ لاق هتنوخس قبو هد بهذ دقو هلاوزل رألا نمهقخا ءايضلا نا ىلع

 |0000 1 نيرومخ لعل دبالو كنتلا اذه فوج ءاوملا رصحلم سلق حسا
 7 رمال ءاوه حمرااو لاق قاتخا اذاءامل كلذكو راصملا ةدش ردق يلعهطغضو هباق

 .سمشلا برق نوكي يذلا ءاوحلاو ةنو دللب هتسهوج ىفءاوم ا عبط ىلع اوضق لف

 احورم ناك امل هيف ةيزيرغ دربلا ىوقزا الولو كلذ فالخ ىلع اءد» ىذلا ءاوهلاو

 يذّْؤَأا جهولاو راخبلا اهفاوجأ ىف قدتخا اذا ناودملا عيجج نع ا..فنمو سوفنلا نع

 جر رخام لزو ىف هميسل دربو هحور ن٠ :لزح تراصو هن 0 1

 : فالتخالاو ةمو ملا نم سيلا يفاما وملغ دتو لاق ةنكتسملا ةرارطاو ظيلغلاراخ

 ءامسالا ةياع لوح دق ةلياا ردق ىلعو اولا ةلبلا مدع وهامإ سجبلا نا موق 00 دقو

 كلاذكو هيف رملا ةلق ردق يلع ادراب ملا دمي ايمن ًاضيأ اولوقف مبهوصخ لاق ينح

 ا سرقاايضاا نالو ءايضلا نادل رظ»٠ هنانات ةنع مب اهناءاوحلا نا مالكلا يف اولاق

 الذ هل لاق ماعلا اذ ه”ىف ناك ولو ضر مالظال سلو لصاف مل طاس عاعشو

 3 0 نأ ىعدل ل ءاربغ ضر 0 و ةصرآ ة:ضرأل نوكت فيكف صرتيف الا ماق ||

 دربلاو رطاىف لوقلاوةايأآاو سيلا ىف لولا هيشيال لوالاولق هن« غبسأ ءىذلا عاعش

 أباب هلك ناك ول بارتلا نال نيدالاو ةنوشملا يف لوقلاو ةبوطرلاو سبيلا ف لوقلاو

 ءزأانم تفاهلاو درمتلاو عيا هتلو قحأهضدل ن ل ١ امئاش هلازدأ جيف سدلاناكو

 : مدعل وه امعإ هيف هد ىلا تفاعلا اضل 00 هع ضخ لاثراكسهتم هدي ىذلا

 نعز رع ةنمالح لو انام نوكم نإ لكل ىغبلي ناكل ةلبلا مدع كل ة هلكو ةلبلا

 3 9 ١ ىنبليف س ميلا فالتخا ردق ىلع تفاهلا ىف فاتخا اعإ هل 0 5 نآذ نيف رالتم

 ” لدن ا تازآ امها ربإ لاقو ةرفصلاو ةرضخال كاذ لعج ؟تاقبط سيلا | راخلا

 قارة نوكي  نانابحاو ناك ام أ هفصنا ضرع ! هلك بارتلا ةياغ وه ىذلا سيلا

 ”نادنناو قحسا بأ رع : يذلا نان ١ لوقلا كلذ ىفو عيا ىلع الخاد

 ماكاو ناكو دشأ كلذو هيلع ةلأسلا ناف سد.لا ىف لولاك يف ءالؤه ىلع ضرتعا



 ا د
 باق ىلع اهم نوكت رانا نا نا نم نع كندا نأ ىلع ليلدلل' نم لوَع

 عفترال فس ىذ تدب ىف ةعمش نأ ولو اهرح كننأ, الو اهؤوض كينأيف اهولع

 ههيش ىلع رألا ناكو فيعضلا ءىشلا الا ضرالا ىلعهنم دجال ىد ءاوهلا ف وا

 مالظو ءايض نم وه امنا ملاعلا لصأ نا ةيناصيدلا تمعز قدسا وأ لاقو لوالا هلاح

 ْ 0 اه>ازنما ردو لع ان ىف عا هالو توصلنا و مطلاو نوالاو دربلاو نا ناو

 اص «لدسملاب ريصلا ت طاخ اذاو ريعا امسحرأ راص نيللا طا ادخا اذا زيا اندجو 2

1 
 11 ادزاماد 00 طلا كاد نم انا انءااعدلا نم مو معطلا يم امج

 تايد لاابح ا رانا تاوذ نم نيئيش ند انج رماذا انا تاكا عيمج دج

 0 نأ 0 نم م لع لخاد ا اذهو ةمكألاو ةقادملا ىلاو سا
 تا

 موق, م نا قدسا وأ لاقو ةددحاو ة كن ع بيصأ حى لا ةءلرالا امد كلت نما"

 امل ثدد ء ءايشالا نااو«ز ناو مهلا 0 سماخ نكر وهو جور وه امدح 57 نا

 دحاو لك واسح اهل ثدحت جازملا راص فيكف جازملا نم بر غل تجزتما اذا س

 لد مهو 0 سف ب ع لضف كاف 0 م اكو سحاق كك م درشا اذا هئم

 عم ال تا 0 ذه نيبب عم نأ زوالإو هريتك كك الا: كلذ ليلق ؟ع

 0 همه نم كحاو لك 0 دقا ولاقو ءاملاو صقعلاو جازماب موقتلا لتعا ناف كاردالا ِ

 جيسلا نمو ليلا نم اداوسدمجلا ًادحاو اممجت راص تطماتخا اذاف دوساب سيل ةنالثلا 0 ٠

 نودي لو داودلا نأ مزأ نأ قرف كلذ ىف 3 هذاو ىل (قدسا وألاق ) بارغ "نمو 0

 كلذ ريغو ردو 1 ءلا َّق لوقأ 3 ِرٍرظ هلام لاز اذاف ة رظن | 0 35 كولو انماك ِْ

 مك ]وق 3 كومو كلذ 0 ناف ةنماكلا رومالا ن ١ .٠
 ا

 لوقلا نم دب الف مْبَأ ناو

 ناك ولو مثلبلا خيمشلا عابط 0 اوميزف مهم ردك انما طار ل 1

 ا را را 2 ه.انع دادإل ال ضم تر 0 3 لاهعايط طا

 لع نم دلملا هب ينم تاع عايض ع هس كف 2 0 3

 نط هندد اوأر | 0 انذ باهالا لضاون تسد 2 لك 1



 3 ! : كلذ

 0 لك | لاو ملا نم ءابلاك هندب تاب وطر لطختاا كلذ نم ررظيو

 اقادارأو تاب وطرأا د 1 و ةفا ك١ اذ ناااوبع نيعلا نم .مدلاو صمدرلاو

 ئ مل ا ماسقأ ةسعإ راي ةر كلار هر لاو تابشلاوب ابضلا اومسش نأ

 ةرااعلو [مل بلا ىفنا يغش اميإف تايوطرلا كال تررظ اذاو باب ريغ َْق كلذ

 هتابوطرو رزغأ هطا و رك ايصلا عاد نك اوركذ ىذلا نك ىلو لد | يوق

 بطرأ ةنادملا ف تناكاذا كلذ راحشالاو ن ل اصغالاو .نيحابرلاو لاو ءلا قو ربط

 زجارلا لاق سمأ م نينسلا روم ىلعو

 ل نانو دا مون « ربكلا تانآب كتينأ عمسا
 يظل لبق يف 0 كا ا رطل نق هعص وا نرطلا ةغرشو

 را 2 نرام نتالأو ع ردح ىلإ : ةفاؤزأ ردنجو

 رطعتسو ةلسبلا ةنازر رادقم انفع دق لو ناكو ىلويهلاب لولا نم بحعتب ناكو

 (00داداو هل نزو الو فيفخ نا نا هيف نوكيشتال ىذلا سيلا انزو دربال نا

 ام لثم نزولا نم سيل اوتبثت نأ اوعيطتسنال 0 فخأ راص نزوهل مرج ىف

 موصعلا عزو لسا وه ءاىلل د. لا دربلا نأ 0 : 1 لاس لعو 4 لا نودع

 دربلا ناو كمي ل ءأ ءاملاب لحول هدحو سبيلا ناو نيل تبحاصلام تك دربلا نا

 نا لوقلا كك هه قو كم هلع اهيءاحال دمي 8 ءالأ ناو كلو ١ ل ءأ ءاملاب لول هد>و

 : ناو ةياذالا 1 نأ اس كح نأ نوركحا| 0 داجالا لعا حلا لو نيءوتُح نيّشش

 سها وما هذه ضعل ناك ناف قحسا وا لاق سدت نا ةلبال زاج دم نا سيال زاج
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 . ف ف ةلازنلا ءايشالا ما نم هلم نم له |سهذلا دو نو الار امضعلو اذانص

 ا لا د نوكتاعا ةقللا نأ اوعز نافددادص ءايشأ هيذو اهنم لقت ل

 ىف رانلا ناو رانلا نم فخأ ءاورلا نوكي نأ يباب دّمف مرملا ىف ءاوبلا ءازجأ ةرثكو

 لوَش ناكو هيف يذلا ءاورلا نم رجحلا عفر ىلع ىوقأ رانااو ءاوه هيف نأ امر جملا

 منعو قار>الا نم رادمع قرح نكلا ا ا ا ف ةئماكرانلا ا لع ليلدلا نم



0 

 نم

 (اؤ)

 تح رخأ يف ما غلا نود بهل اهل نوكي كلذ دنع رانلا ىرتف هتجرختسا راثلا :

 ' وه اما دقوتسا م لل 1 كفو تسل مل م كل ع اع تدنرأ 9 ةيفايلا رانلا كا :

 بجعتلا هركي ناكو دقوتسي فيكف ءىث هيف 0 مل اذاف هيف تناك ىتلا رانلا روبظ

 قاودضرا دقو كلنا راع 0 مار ذا ةسارلا يف نودفاني اوناك سان نم

 نا لوم قنف درعلا هج ناك مهضعل نأ كلذو ءايلعلا ر اف ةينرملا عبس :

 ءايشالا فلوق ناكف ا ف دعل. ا د دوعلا تزيم دقو اها رأال للا ةيننلكلا ران || كلن

 جرت ناديعلاف جالعلا نعم ايرضو جارختسالا نم اعون ان م عون 0 نا ةماكلا

 2 بتوربهلو ةحشأب 0 هتيحو ضخ اب هددز 2 نبللاو ك١ تح الا اهماربن

 نكي ملزرألا ند تفزااو زاوئضلا نعم نارطقلا 5 نأ داو نانا 0 ولو هحالع

 قرعا رخا هءاصأ اذاف هنرش ارا هل دقون لب هرمثشو هقذنو دوعلا عاش ناب هل 2

 كيس |عكبسو ىهذلاو ةضفلا نيد 0 أناسا ناولو جالعلا نمبورض ىف راصو

 ليحسو قدلاو ص خيرعلاب كلذ 42- كى م هيحاص نم (افحأا لو ١ 0 ١ نآ دا رأ م ةدحاو

5 
0 

 - لاو ءا 0 ياا ل رانلا ندهو 0 َّق هاذ ند ناكام كلذكو ءام

 2 000 000 «زو تانامجا باب 1 0 دنع ةلهس ةسرق 0

 نزون اهنأو ءاوحلا ءارحأ نمو للحل“ نمابضامودق لع فد اواو

 رانلاو ءاملاو ضراالا َّق 00 ا مه لاق نمو أرق كلذ ةاق رد ة ىلع ناو باصنو :

 ض رالا ىف نأ م نأ كلا لصل مل كلذ ريغو راجشالا نم ما 0 امفو ءا وهلاو 1

 قى لات ذا ْصىع رانلاو ل ءاملا نول تدشن نع زحمي نا | رحاب ثدحي 8

 ريودتلاو تلاد عيد رتاافو قمعلاوضرعلاو ل واما فلق ةلاَقلا كلَ راجشالا كلت

 تيبثىف موش ماسجالا باع ضار با محأ مزايا ماسجالا ب ناضل وج

 ماسجالا باح كل ذكو هنوكسىف لوقلاكر جلا كارح ىفلوقاانا ةكراونوكسلا

 ةقادملا يف ريغتي مسجلا ناو ضةنبال ضارعالا نم ايش نا متز نملك نود

 كلاذك أهتيدثتو ضرالا سف هدورب يفو ءاملا نول ريغ نم ةمشلااو ةمطنملاو ةسمالاو ا
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 ناكذ ناك م ريودب ثردحن كاذ سدلف ةرودم تراص ةعارص ةنيط اندجو ىتمو

 ا لا رة تاعلا ايسدا وسلا نا ضايبلا نم نيعلا ىف ةئيطلا ريغ ىمالوأ نيملا ف هريدت دنع

 يف لوقلا سيق سياو ةدوربلاو ةرارأاو ةحولماو ةوال-للا ليبس ةةللاو لقثثااو

 ةلاحتسا ىف موق نم حبقأ ء رن هلاك لاق لاو ةلاحتس الاب لاق. نم .الا ضاعالا

 ىلع وهف لاح ىلع ءىث هءازجأ لخدب نا ريغ نم ةلدرخ رادّم ىلا ريغصلا لبجلا

 نا معزو ًازونال ىذلا ءزلاب لاق اذا اماف ن د لامك ةلد رمل نا عز نم لوق

 اح 00 1 ارا ا 0 ريعال ا ةساع نم هبيك رت ىذلا ءاسجالاونأ

 انا لوقت نا نماد د م كلذك هاندحو ول اناو هّتميو هبضعو ملأ أءاا لوط ردق لع

 ا ريشلا كلذ رادقم ناك ناف ميلا نم_كربخ كلذ نم انماهوا نم هانمفو ول

 000 ل سال ضهاذعو ءازحا ةتس نمو ءازج اةناع نملقا امسح هاندجو دقف

 ءازحا ةساك نموا ءازحا ةتسنم نوكي نا امسج ناك نادد الف انماهوا نم هانعفر يذلا

 رون ضان لكل سلو رونو ضان ءايض لكلوءايضو رح رانلا نال ديساف هلك اذهو

 ناولالا نأل .نولب سل ءايضلاو دكا نم ملاع ماعلا اذه يف طلغ دقو ءايضو

 بارتلا عيا و ناد_سافت 'ربملاو نيللاف اهعيمج ىف ماع و اهلك يف عئاش تكلذو دسافت

 داوسلا فضايبلا مينصف ضماحلا وولألاو درابلاو راخلا جزا اك لئاسلا ءاملاو سبالا

 عقب نزولا كلذبف ارا هما ناب عقب ىذلا'دسافتلاو ضايبلا ىف داوسلا عينصك

 دق تناف ناولأالا رئاسك دسفم عايم ضاربلا نا انيأر دقو ناولالا عيمجو ضايبلا نيب

 المع اهيف هلمع ناك ةفلاتلا ناولالا ىلع طقس اذا هنال كلذ فالخ ىلع ءامضلا ىرت

 .. ةدحاو هنأبا اهعيج نمنيبيف ضعل نم اهضعل زيتو ايانحأ نيب ليبقتلاوه راسل

 : هلمع لثم الا ةرضالا قلم الو ةاودلا هلثك صخن اع الا ضادبلا صخن هارب الو

 اهىهاود ا و هود ناولالا نس ءانحأ فاللخ هسذح نا ىلع كلذ لدف ةرجا َْق

 فرع اهقاشاو لاممالا فالتخابف لامالا فالتخا 00 فالت+ا ىلع لد اعاو

 اشاو ما احالا فالتخا

 1 وعطلا كالذك و ةداضتما ماكنا ولالا اولاق ( يقافولاو ل و دبعلا يف لولا ةلمجو )

١ 
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 لدبلاو ةدوربلاو رار نم سمالملا كلذكو تاوسالا كلذكو حيبارالا كلذكو

 8 اغا دداضتلا ل ومزو سالما عيج هدهو ةنوشملاوةيالصلاو ةواخرلاو ةيوطرلاو

 ةدع ىلاةساحلا هده بيض راك نسا ولا تفتح | اذاف طف ةدحاولا ةساهلا تيصن نيب

 ناك نوللاو: نوال" دضلا افداضإ و ةساطلا كلت تيصن فالخ تامر 2 نذُ

 ٠ مطلا دض نوالا الوذوالا دض ممطلا نوكي الو دسافتلا ناكمل ةحئارلاو مطلاودسافتلا ..

 هسئاح ريغ نم هبال اقافو نروح هبال اقافو ا ادّص نوكي الو انالاخ نوكي, لب

 أمنا داوبلا نأ: ضاعالا تا نم دل مع ال نم ميزو هدساف هنالادض نوكيالو .

 كلذ ناك ول موقلا لاق نايفانم اءمالو نانوافتب الو نابقاعتيال امال ضايبلا داض

 هيك نال اضم داس هيض وك تالا مسجلا باهذل ىنيذي ناك ةل-ءلا نم

 ول ةنيطك عيرتل كلذكو كل كا ناكملا ىف هنيك مم دجوب ال ىناثلا ناكلا ىف

 اوكي نا امل ىنبط نيم رتلا نيده نا مهسأيق قف كلذدعل تدر 5 ل ا

 نوكي دضلا ناو نيلوطدحاو تقو ىفلمت<ال مسجلا نال نييفانتم اناك اذا نداضتم .

 نيوهحو نه ه2 رح الاو ةهدع هدو>و نم ا فااخ اهدحا نوكل ندص لع ا

 كلذكو معطلا داش الو اهداف نال اهداضنو ةرخخا فلاخ ضال و

1 

 دسافتلاب هءاضإ نضابلا ناف ةيصاخ داوسلا اما ةريضللاو ةرطاو 0000
 نإ ةداضملا باونأ يف لوصملا نم هتضاخلال قيو فاودلا كلا ذك و د

 ا ناولالا 0 تكاذكا لو 2 الو م داوسلاو خاصا الو معا ضايبلا

 قاسام باب ادبفا ولاق غبصتل و غبت اهلك

 ههه سهم ا

 . - : ٍِط 5 1 :
 كلذكو اداوس تراص-ةرا تدت_شا ىمو ةرم تزاص تادتشا ىف ةرذضلا لا

 ناولالا تراصو ةمان ةداضم ضايبلل داوسلا وكدا وس تراصتدتشسا ىلا
 اهداضت الو ا سمالملاو حيارالاو موعطلا تراصو ٌةاداع دامت 0 يف م 3

 يمه امنا ابلك ناولالا نأ ىلع البلد بهذملا اذه ماسجالاب لوقب نم ضعإب لعج دقو
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 ]|| سايل وهام ةقيقألا ىف نأ اوعزو جازملا ردق ىلع نافلتخ اهناو ضاببلاو داوسلا نم
 | اهلك ن اولالا تناكاذا ضايبلا ىلع داوسال ةوقلاب ىلوالا ةلاقملا يف اودكحو داوسلاو

 ا رمل نأ ىلا :كلذك 0 ال كالا را دقو داود ىنا ترق تدعم املك
 5 متذو نيفلتع نيسنج شضايبلاو ءايضلا لعج نم لراس دال 2 او لاو

 ” نوك نأىن رملا عينج جوحأو انجوحأ ناك امو ءايض ضان لكس يلو ضايب ءايض لك

 | قاذح مت نم ناكول ب طلا.ناف ءالع نوءاكتملا ن هل نيملكت م ءايطالا عيمج

 | اومعز رايب لاخلا نم أملع نوب 0 لوصالا قاد مهل مهحيقلت نمو نيكل

 ظ ا فالخ ىلعاو.اق مث ءا د ةقيقطا ىف رانااو نيءلا يرئام ىلا اوبهذو ءار# رانلا 0

 نأ ناخدلاب قاخأو ة ةرم ءارجلا ةرملا نأ اومعز مث ران :ااب اهومشو ءارملا ةّرأا ةقيقحلا

 ا | ردح اكو وع هالو كارت ىراقلا نم ناكدلا نسنلو ارض نوك

 ا( 111 تضفأو كلذ ند تماس اذلف نيبلل_ض ردي يذلا ضرملاب نيعلا
 ا ا نا مدل نمراتلا لاصقلا كلذك و .ةوملا نم ليصفتت ةوعلا ران كلذكو

 | ىف اهجاتن ناكدحاو ناكم فضايب وأ داوس ىلع ةساملا تمقو اذاف اهنا زجال ًاسالم

 َ هتنارل رعقتلا نيبو سمشلا صرق هنيو كنن» ضرمع اناخد نأولو ةرملا ةرظتنم نيملا
 ا( 0 داو راخإل رتصأو رخأ قرشدلا ىف ىمشلا رق كلذكو رخأ
 ا . كسأر ةبق ىلع را مق ءامس اكل مرا قلك د1 ناوخا ناعدلاو ناجلاو حيو

 أ . ادعص ءاوبلا يف عاف "دال ن 7 ناسا 1 رد الا هيو كينيع نيب نكي و

 ١) لك راض ايرغوأ اقر طحنا اذاو سايلا ةباغ ىف الا ذئنيح هارت الف ليلق ريسإ كلذو

 | كل مو راخلاو ناخدلاو | راب بالم ءاوملا نم ارصرق نيبو كاسينيم نيب "ين
 ١ با . مف ءارج رانلا نا 7 نينا ا رع ماو ارفع اما اهازتف ةاونلاو د

 | اما مزق 0 واي موالاو ةقيقملا ىل بهذ نمو نيعلا مرام لا بهذ نا

 0 فالتخا ردق ىلع فاتر انلا د لجو اطخار لهج كلذ ىلع ساق مث ءار 2

 ل دجو هتلقو ناغدلا ةرق عم نيعلا ىف رود هلك كلذو ضيالاو دوعالاو قرزالا

 ا نانجارذن لعو هّتوطرو بطحلا قف فوذج ردق يلع نيعلا يف امناولأ يف ريغ رالا



 فخفت س2
 اد 1 .طح ناكاذا ءارضخ اهدحنو 8 رج اهدجتو ءارهش اهديق .ناهدالاو ' 1

 تالإالا رددت ىلع ضايبلاو هربا فاس تاس نو رفصالا ت

 ةءأحسسلا تناك نزف ةلبادملا نطل سدشلا تلراق اذا: ا ب ةناحسلا دو ضارعالاو

 ع نيءال ضرعت ءادوس مثءارمح مث ءارقص اهم ند سشلاو ةيقفأ ة :

 رانلا يف ىعبملا ناتلصلا لاقو اهملع ل

 عزاجو غاب لك ا« لا اوشمعبل 5 ةبضه سأر ىف ءارد 1 اهدقوتو ٠

 ْ راو ْن درزم

 راطاوتلا كيودقلل 8 ءال تدنرأ رقش يفر 5 ران رصلاف ٠

 دراوصلا حابرلا تابه ليللا عم « اهو مف مفرب دوملا رك '

 ىونغلا ليمط ىلاق كلاذلو ناشلا نس رابغلا ظ
 بضثن نخاود ىصقالا اهنا 4*١ هرابغ ناك الم تاطبه اذا 0

 لاقو نخاود ناخدلا ممجت برعلاو ءارتش هراثو رابلا بش شنيأ نوكي هناخد نا
 ' .ىادمطأ فرز

 ميسشأو لازال فورا لو بنت عرف نم ءارتش |هدقونو :

 1 الا ام .اع قلأ اذا رانلا نا كلل

 يعبفلا ل نا |.يحلا لوقا كلذ قو اناقام ىلع اضنأ ل اذهو

 داوسو محللا ءام ناخد تب اما ناخد ال راضف

 عا عال مرغلال راو 4 ىريش ل ناةح راحل قو هل 5

 .ءارقلا ب ا مب || ميلط #3 ها رع دقو خييرطال نكلو

 ءافعلا يذ ةماينلا 8 هركا ع يلغل ريغ تيرذغ امر 0

 ىلاب مادهألا لبعرص ليل ه ذا ىلع 01 7 7 ١

 لاحتاب فذاَش ةل_حبم 2 00 رز> "اهفوف راو 0

 نهدلا سنج فالستخا رد ىلع !منول فاتخي م نأ انقام لع ايأ
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 00ر5 هت وامرار هه ردت لعوهتلاو كلذ ةرثك ردق لعو ناخدلاو نطألاو
 ع َِء

 لامف ند نول.فضإ نا دارا نيح

 نرد 1 هن وقل راو د هوادخ براق دقوا عدارلا عفو

 الوكشم هلاخ نيديلا شه « ةييدش هيف نارقألا مقوتم

 درا ا عمار نارعا »هيلث العأب لكس نادك"

 ثرغلا لواعل نانمغ لعجو هيوشإ وهف دارج نم السحر باصأ ىذلا لجيرلا

 نوكيا مالكنلا اذ_ه رادأو هرضح اب هيوشي وبف هبطر ىلع سبايلا بطملا راتختال

 ائامحاب ماو رانلا مظع ىذلاوه تثدارزو نيقفتم لحط الا ىثذلا نول, ناخدلا نول

 ةرخ الا ىف باقعلا نأ ذو امله ويدلاو اهسم نع ضيا ىهنو !مافظإ نع ىو

 اناء رعو ايم دارز نأ مالكا تاس معزو قمدلاو ريرهمزلاو دربلاب وه ان

 ا هلآ ناليس لاح لع هيلع لزن يحولا نأ ئعدلو جاع

 الا لثملا نو رضي الو دربااب ىذالا الا نوفرءلال نيذلا ةدرابلا ةيحانلا كلت ناكسل

 حلا ىف كنميتالو كنان نعزتال اذ_ه ىلا تدع نل هدبعل لجرلا لوق ىت> هن

 : هفعاضت درعولا لعح عقوما اذه مهم دربلا ا 0 الف جا اعلا ف كنئقوالو

 راذلا نود جاثااب ةمالا كالت هدعوت ِق تشدارزو ةرذإ مع م ردا .كلذ 1 نظو

 |0077 نم لا لومر تنأدل لق اذا هنأكو_لابطا لهأ ىلا الل ثعب مل هنأب رثم

 . ندو هنم لهح ادهو جاثلاب الا م مل دعو الو ديعو نم مهل دبال نيذلا ةدرالا دالنلا

 لف جلثلاو | م ءامم 0 اس فيكف را اا هد ا لكي ال جا 0 كم نيحا هل تن باحتسا

 0 ذخأ ارو هك اوغلا نم ريثك و ءأملا ه هق نفددو هد مد برشا

 كلذ درّشو را نم ةعاس 4س ار لع امعضيف رولا ةمابك هنم ةعطقلا نيفرتملا صضعل

 ا راو نم ةعامس 2 ناد_2 ف ةرحص رادقم جلثلا نم ةعطق لع ناسلإ ماقأ ولو

 ا ل د هلااودارأ رحرلاو ريبغتلا يق ةفلابلا ناك ىف طقف درا آلا هلع فيخ

 دالابلا ناكس فولت هل مث او دخأ وه أى كم رعولاو دشأ | ممالا كنع ةقيفللا ف وه 1

 .دلوتبو.ىضرلا 2 يوادن دق جلتلاو 4 ةغلانملا 0 ذإ نا هزاطاو ةذرانلا
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 4ك ونواب يو اق سلا ل نا و حدو نا و 1 دل نيل 4 5 3 0179 7
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 راتمألا 4 را لاو 1 الاب مادقالاو فافخألاو فالظ اللاو رفاو 1 ةر دودلا هيف 7 0

 ْ طاوذا ةمخ هيلع اودعب نأ ذه كاطرأ ةنغ ترش نم ىلع نوهالدعا مايأ فو 9

 مدالبن آل رانلاب 35 |مصأ دعو ١ اعإ 0-0 لأ لعلف اكو وعلا ضع ينضراع دقو 1

 هوركملاكلذ نالءومسلا 0 زور ! اةيحان ىه ا ءإو نءدالو جا هال 7

 ةفوصوم ترعأ ادالب را ا نإ هل. تادف ىنضراع دق هنأ ىموح لا اذه يأرف مكرجزأ

 لش رخصلاو لايجو روخص دالب ا ءاتشلا يف دربلا ةدشو فصلا ىف نطاةدشتا

 ةيسرانلا يلاو نايك تارغاالاو ترعلاة سواق نسردلا ترد كلذلو دربلاو ركل :
 رظنافمفيصلا ف 5 رجوع اتعلا ىف. .مدالب درب رادقم فرع نأ تبعا ف لذ ا وه ّْ

 يف مدنع ءاوس نيتلاخلا نأ فر» در نيو كلارا

 اهدانو 2 1 نوكت د كحمق هل انو 2 2 لع اهدرب كيدس نول داليلاو ةدشلا

 اميصن نأ | كح رك اي هيا سيل ءاللو لقأ ٠

 ايف دمجيو هال دمت الف ةريغتم نوكيتو ادج ةدراب ةبالا نو :ادقو رفوأ دربلا نم

 نورد ام فالخ ىلع مرلا ت تاذ ةليالا ىف ءاملا دوج فلك دل را اممم 0 ْ

 هن نو هتعدإ ليلا ن نم. عضوم يف يف اوناك مهنأ هربخم تارا ىتربخ دقو نونظإو ظ

 ه-تءاس نم دمج ءاوسلا تحن هوءعضوو حاجز ءانإ ىفءاماودع ىو تاس -
 تالباممو ها وج فالتخاو ريداقمو طوش نه دد الو طقف دربلاب ءاملا 5 ْ اك

 ىلخلا ءاملايف هلم فالت+اك ضع نع هلاطلإو ناهد الا .ضعا ىف دربلا هع رق ل وحأ : 4

 1 مالا « لوبلا ىرتمي امو ذيبنلاو ءاملايف هلم ىاالتخاكو هلاح ىلع كورتملا ءاملا ىفو 3
 رانلا تر. ليلقلا رادقملا هبيصي ةصاخ تيزلاو ةلقلاو ماعطلا عئابلط ردق ىلع دوما -
 ّى 0 لع يرد ةيعو رح وهاسشللا  فدحا رادقم ىلا ةرارخلا ن 0 لوحتسيف 1
 قاعتمال ناكل دكم لهأملا الا ثمبأ م لاق ناكول ملسو هيلع للا ىلص دمتنأ كلذ 3و 0
 ىلا هثعبم ءادتاو 0 جر هيلع ئذلاو##ن ود لص و نان هك راعملا هله ةهج ن 0 ْ

 لق ) ىلاعت هللا لاق دقو ةفاك سانلا ىلاو م رَث يالا كرما 5 هنافو ةعاس

 نوكأ ملف ( رشبلل رين ) ىلاعت لاقدقو ( اعيج يا ملا لوسرفإ سال أب
0 4 ْ 0 
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 1 لن دربال امنو ةنزاو ا باب ىف دعي نأو ةضراعم ملوت كلذ عم

 : لم |مزملا 0 وذ رخو د عيجضلاةاتفلانودفتا اذإ

 2 0 لس ابلثاو 1 ىدحإ 3 د تاارلا 5 قينفلا حادو

 00 ْ كلذ لثم يف ًاضيأ تينكلا لاقو
 ب

 3 تدل ىذر واما تاكلا ًانفتمأو د هذد ُْف رورقم ا دل هكربكو

 ] وحلا نارحا هلك يف لأقو
 ١ ريكا ريقلاك عمسدلا كيعلا انا يبرأ عجاشالا 0و :

 ريسيلاق اللا ىف تالملا لع * يلاعملا ىلا نيرظانلا عفر 70
 را والا نع ميتيلا مفد اذإ « هلدب نم حضني دحلا داك

 ريرهلا ىلا نوحابس لاو « لياب اص بالكلا ت و

 رودقلا ق سع نم كالملا عم #3 و : ىلا ة ه انف تاعح دقو

 هع نا كلذ لثم يفلاقو

 لق ذا لمانالا مط يمعط سبل
 5 ردب ةرار 0 3 انركعىل 2 ألا 0 ءامالا ترو

 ْش 3 ل ِق حافلا 3 ص ظ

 0 رتسلا ءارو نم عاتب نحهالا عدولاك ناخدلا ترو

 70 رك تارآلا نم ىنرخ- « وذ كريو رش رضاح

 5 كلذ لثم ىف لاقو

 : تاق زودت غن تاو ع تعف ناعدلا ىراذتلا اذإو

 ١" تالا راشلا مق نم ىدس ه« قلاعم ءابعلا قازراب ترد

 مااا 00 4 ليف
 0 ابعاد نب رثملا يرقتلاب صتخم * اهرزاج ثرفلاب لطصي ةلياو

 امعافأ ىرست الو .ءاشعلا نم«. ةدخاوريغ اهف باكلا حبال

 ْ ظ تينكلا لوش نامزالاو دربلاو دخلا يفو



 بواسلا ميرا لطفطمآملو « تالهم حاقلا تجوزو 7 00 . بوضغاا امره طمتملاذا « يع نوكيدالاةنسلا يفو 2020

 بوفراا تييهو ه هب شيم) * انوق ناتفال ىربلانكو: 5000

 ١ رأعا ةدش ىف لوق ةديصقلا هل هذه ف قدا

 بيجو اهل ةامكلا ةدضال م ةق نأ الط فرعا رخو

 .بوذيهب ماكالا ىصحداكي * 0 هدقايل مالظ تمطق 00 ٠
 1 0 : هتقوشمل را [لقو

 دروم ىأ ىرظناف هينتدروأو *« ايتاش دربلا ىتتفاك يتلا تنأو ٠
 كرتو اهم ماملالا هكر ف هَ 0 هءبدش لعج نأ 3 قشاعلا اذه يو د كن ظ ف

 هلوق ةديصقلا هذه - 1

 00 ةهودضص ل نعم دبل حور # ّ لاق هب نأ جعأإ م ذإ امنسحايف 3 : ٍ
> 
00 

 ديلابءاملا ضناةلاكاهرك ذىوس *« اهو يني ناك امم تحبصأف 7 ٠

 يرادلا نيكسم لوكا ابا هل دج و اذه لبق با لا ىف 3 8

 1 رد ! سا ا « ىلاتق ىلع 7 0 ال ياو

 ريصتلاتيبلا لإ ىواإلو < ذا
 ريصلل ىاص رضا ل ا ا

 داو : نط لحأ ال ينإو 0 00 : د

 ريغصلا دوعلا تذقوا اذإ * دقوا د ءال را تضاد د ١

 00 ملا 1 نيترو ا ولو 0-0 ٠
ّ 

 اهووتدابلل روت 0 * هءابظ ناك ارعشلا نم 0 كَ
 اهروت ةنيفسلاب يضرب رألا نم ؟ هناك ىتح نيو هيلع تلك ١



 ل ا ا لا >
 ا .اهروصيراوتوأ عادم أهالع #2 يقر نك طرألا ىداد وعم

 يباطقلا لاقو

 . ضمرىدملاو تاضرتعم نبف

 دقورب وغلا ت أكو ندرو ىح

 رارض نب خامشلا ل |اقو

 5 اطم قوف ىدوتق نك

 أم دما ظيفلاة ضيب ىفاهئءظ ىوط

 اموري ناكح دوؤع  تلظو

 ان

 #١

«+ 

 3 لعتشاإ ناتكلا نم هللا داك

 زراوغلا دادلا هتحال ىقحلا نم

 زءامالا نيد رعشلا نانعفف ترح

 0 ون ىر وندن له سعقلا لإ

 ارا لاقو مدقتلا ةياغل خامشلا نامدق قدزرألاو ةعرطملا ناك تايبألا هدو

 انيطلا اهل تيضن ىرعشلا نم 3 ع مد ف هشدو راو

 تضرأ ةرح اهءازءم اذا

 يمرادلا نيكسم لاق

 اهدا تدلع ةرعاهو

 ابقوف سءشلا نم بوؤشا ذولت

 ْ 0 لاقو

 ىرمتلا ىلإ تثءد ةاموم رجاهو

 اهؤالك اعف ىكرلا لوزن نوكي

 هموعس لالالا قود ا مويل

 0 0 أمفو

 نوح نسمدعلا ناكو ع دان> د

 0002 نورفلل انشاام اذا

 دن رط نائما ند نم ذال 6

 لحنلا يند نم ةهدنع 1 مونللو

 : لحر ىلا الحر نونددالو اكامع

 1-0 لغل امجاج اروص يول لظو

 لم اذ ( نءداذامو # ادرلا ىل ميم ند 3 أجر ين

 ربظنو هيف صوخلو ردو دوملا 9 ف دع هاراتلا لا مز ند ها قحساوب ا ا

 اطالخأ 0 ىهو هم هفو 0 هدد يفرانلا دوعلا لاقو 0 هئم ل هيلع

 تر,ظاذاو هيف يلا رانلاتربظو هعئام لاز ىمف رطلا كتتحااذاف الق رطلايف



١ 
 نكلورخ الا فرطلا يف يذلا كلذكو همذاماض |ىع دالي ىذا عض رئااعرستدعل يع

 ىذلا ءزلا نأ نظ الواف الوأ تربظو هلك د وعلا يفتاصنا دقرانلا ىأر اذاناسنالا ٠

 سها نع ربكم تان لاهم ىلا ناكل ىلا ىرسسدق لوالا ناك يفذاك ْ
 الك نادعلا ك6 ولو (قحسا ونأ لاقو )امنأ ص نم منطاام ةَقيقَح فرعا الو ىربام ..

 دولا 0 ىذا راف لاو خرلا ن م9 نيءارع | ند ماهرورظ ة 4ع 0 نكي ما و راثال_ ١

 أعلام ناكو رثك ا ناد ءلا صضعل ف تكد كل كلذ هبشأانو يدربلاو بان هلآ

 ف امم 5 كلذكو ملظعأ ترراع اذا اهواز و ع اهروظ ناكو تعدم : ْ

 قدا ورملا رد> ناكاملا 5 راوي ف ةبوتسم ةراحطلا نازح ا ولو ةراجحلا 3

 هيلع خالو رانلا ف هك لاط ولو ةرا احلا ن 0 هريغ ن 6 ةحادقلاب كح اذا حدلاب |

 ريصنالا ,صعاو لالالا ما م رج اهضعنلوقأب ر 2 نادرعلا ضعبل راص و ريكلاب :

 5 00 ا 2 ا رم -

 كلذ كك انخأ مش 0 ا الا 28 عضاومد ىهربلا قاعد ف 0 :

 ب تراص د مو امفعضو علاو أ ةوق ردق 0 1 مامف نوكيام ردق ىلعالا ٠

 ثا 0 ىك ذع ضع هضعلا طاتخا اذا رفسلا ّق جاسل 65 :ثعل ١ ىح ءكايستحالا لع :

 كتحتف را مودنو اءادابص ءاملا نم بصتل لاجرأا 4 اودعأ كلذلو ا جاومالا

 كتحا اذا ىم< دوعلا: راص" / و نارين ثدحتف ران بهتاتف ضايغلإيف ناصغالا ناديع

 ىلعهو.تئاع مسا ىلعالإ انو.تالذ لوف كنه ةعيبطل تاق ناف ىمححال قلالا را اصرلو هدي
 اهضعل درابع 0 خد نويع اندجو دقات او هومتدجو ينعم ريغ

 مز َ وأن لويع ان دح وأن : كاز اا زكلاثروو مدلادمجي امك ورادلا تطشورش لا 3

 قرف نماكلاو قئتحلا نيب لهو كر ءاوهالا مرلا لهو قيال مرا فالخخا ٠ نيب لهو رانلاف كلذرئم انل اوزوجت لضرالا نوام» يف نييفتخم اناك ءاماورلا نأ
 هند را رط نم «قلارسو هلع لا ىلص ينلارثي ىف هلا درب يمر هنأ (قحسا وبأمتذو)

 يف تيمر كم ٍقلرط نم 1 , تنك لاق مثاه يف نم لجد قنادحو هي هيلع 2[ 0-3



00 
 : "افيو ار خالل تعمسف ةاصح تيمرف تءجرف مدعم ىلا تءجرفةرعيب اهرثب

 5 يف ران نيع ىأر هنأ قحسا ونأ ميزو هاا ا تلا نايل نالوا اهيبشو اديدش

 ْ عيبج نأ مرصأ هيلع يف يدل لسا ارا داو اتاكد نوكي لابلا ضد
 00 نا ادنموم ان 1 اذاف ءاولاو ضراالاو ءاملاو رانلا نم ةعرالا طالخالا نم نادءالا

 مالا نم ان 00 :اب اف ناكرالا ثدحأ اذه اناق ءام هنم جر ضرالا

 ا جو ىتم هنإ ر اروح ف لوقاال مو هيف كلذ لثم لقت م ) راب هنم جر

 ٍ ءاوملا ءادا نه هطلاخ امل وه اعا نالوا وأ ص اصراو ىهذلا نم همسج رادقم نم

 ا 01 تناعلا نم دداو ةلاتم تاو كك ولع كاعأ هاندجو اذإو هل ةمفارلا
 هطلاخ ىدلل كلذ اناعح راذاا ررظلو را ضان هاأدحو اذاو ءاملا ءا زخأ نع كاملا

 رو ااا دس نضال نري ور د عتوف ياقو ب بدت

20 33 8 

: ,1 

 17 هلع 7 الو أ وذا 2 زحأ نم ةطلاخ 6 هه سح رادع يش 4-0 تمد اذا هأانلعح مو

 ا ريتا دق د2 نما تك اذا ايس االو راثلا ءارجا نم هطلاخ امل كلذك

 .ىذلا لصالا قئاو ةصقلا هدهو ك[واو رك ا ملف انا ا دنع هيف ءاوملا ءاردأ 2

 ْ لا ضر الاف وح ْق ةكرحتملا نا ريذلا الولهبإهلوق ن نم بارا لاق مهرس ةيلع أول

 3 .رطمالوادص نكي لو بابض عفترب مل نام امضعنو يضرأ امضعب ىذلا راخبلا نوكي

 . اذا ةقعاصلا يمست ىتاا رانلاب فذقو حدق اسناب ازاح راخبلا ناك ىتمو ءادن الو

 تناك ناو توص اهل ناك ار ىوقلا تناك ناف هنم عضوم ىف ىوذلا كالت تعتحا“

 3 با ىعالا هاوفأ لع ملاش كلذو عا اك نه ريثك معز ينح نماوص:ا هلا تنناك اراث

 را 0 م ارحل

 2 0 هيلع 00 د ل 1 عمم ىف ناكر ورح فيس

 1 نونملا فاعزلا هن تطا همام 00 ا قعاوصلا هقوف التو

 0 مهخم م لاقو

 علب 32 نودو عارذلا قوف * ةقيقع ءامسلا علق نم كيفكي

 9 دشنأ و ةقيقعلاب فيسلا فصو هنمو قربلا قدشت قاقعنالا ىمصالا لاق



 ظ 4 ءامل ف لوتلا ن روم 2 ا 7 1

 - كلذل اوادت-او ءادغال 0 ربعميو م ناو وقال ا

 2 دقعاال 3 0 ف [وْلاقَو ءامل الا دقعتا هتعط 2

 ةدافتسم ىوق ةيذ ننأ هنال دما لا راطاقا

 ىوقلا نم برضبف يوقلا عب 1 لا هولا ود 0

 رخآا تحلو امد ريدل ر 0 برذاو الخ ريصل ر آب

 نع مو ل 1 دمعت. 00 0 ل ضنا يرق

 ىتلا 4 4.98م ا ءاوبلا ىلا 2 املا كالذكو ءا أملا - هل احستسالا ع 0

 .ءايلل ءاوبلا باذتحا كلذ ىلع لدنو نرا 0 2 |م امنا زا

 فود َْق كر>و ع ءاملا قىرس كلذلو ةنا“ لا مهلا ناسنالا س ْ

 21 ا ءايضو ليلا مالظ هيف ءاوبلا كلل ب ءاملا ف هفر ط تءضو 2 1

 1 دعا 1 ءاورلا َْق ضراعلا ءايضلا ع 2 را ةقذحلاو حابش' ل

 روع كعل ناف 9 هل نوكيف لدعأ راد ٠ همم نوكي نهو



4 
 كك نس سس سس

 د همم 7 ذِإ ا ذل كلذ ع 7 0 هسأج : املا دحتف ا عوازل 0

 ظ ةحرار هئابإ فالتخا ردق لع ه راظن» فاتخاو ةروغ دعلا اذا هدو اطاسو ناكاذا

ا ىف هنرتعل امنا 3و ىذب سيل هنأ ىلع كلذ لدف لاش | مو
 3 . هلباش ام نول ليختل

 ٠ 3 للا 00 ءاللاذ ه اا ةفلتخملا 5 هله نأ سأ. تاالاو ةرواحلا برق

 دحاو لك نيعو هباَتيو 1 رتعل فيك و هباذبا٠ هل ضرعالو هسفن ىف باقلن مل يذلا
 هتئيبك ار ةفرع كا دخا يتم رباك ذود ءاملا قرب وهو ه.>اص نيع ريغ 55

 هداسفلاو نئناو ىرطلاو دربلاو رحال امو بق ةعرم 7 ااماششو قحعلا لياق هآر اذا

 0 0000 و هداي 0 هماعذا ركذ لجو زع هللا لاق قحسا وبا لاق حالصلا 1

 1 (نوئشنأا نمي ن م رجش عاما ملأ 1 نورو ىت 3 رانلام ًارذأ )نوعاملا نك 3 مماعاام

 هاوس كلذ يف ّقلطلا فو>و 0 و - ب علا كلك يف نسلو امردش ل فكو

 دوملا كل عام نأ لعدت ردقك قاطلا سم دنع رانلا نكح نا لع هللا ةردقو

 00 2و ءالاو زانلا عامجا نم زيجمتلا ال مرا اذه ىف درت ل نعو لات وعو
 : راو ةخبسلاو حاملاو بذعلا ءاملا وىدراو ديجلان د, ملا نأ معز نم نيبو كلذ ف لوق

 نا - هللا نا الا قرفلا نم ام-مْ» سيلو هاوس قفاوملاو فاذا ناي الاون ةوخرا

 لاق 3 دادتمالا كلت لوذ الخاو 00 عامجا ل قاخي

 ىلا را تالاقلا حش ف : يميل 0 |اق كالذ ٠ ن< مزابام عج ف هداقو كلذ

 نم 0 لءح 0 وه ( لحو رع هللا لاقو تاو عئابطلا راكان لاقو تاالاوملا

 |ءمقاتخ نا ىلع كلذ ىف مالا ناك ولو ( نود قوت هنم مثلا اذاف اران ريضخالا رجشلاب
 آ كنك مو قرف مي-شولا كال رجشلا رارضخا دنع اهتاخ نيد نكي مل ءادتبا

 0 تالت در م رز 1 : 2 ١ 0000 در رالا ىف طوق م ةهليخ ا ؟ د دقو مط هب ولا لع ةلادلا رضا

 : 5 ران ف لولا اناف) ريصق و ليوطال ىدصق رادقم وهو بايلا اده ةفزعم دارأ نأ

 1 ناخد نم ءاهسلا قاخ ىف ل وقلاو( اه وخ واهرعساو !هءاودو اهداوس يفو مج

 00750006 ا <



 ىلع 0
 انف كلذب سيلبا جاجتحا ىفو نيطلا ىلع رانلا رخفم ىفو مولا ران نم ناحلاو 1
 ظ (رانلا ىف لوقلا ىف نوغءحار نو )ىلاعت هللا 0 نا هعضوم ىةلج كلذ نم ز 1 1

 ناويتلا فانصا يآ مالكلا ده ردص ىف لوقلا ه انأدشا انك ام ليس ل
 لس صو جوز ريغ فرد - ماعلا ف سيلو (اولاق) ىلاعت هللاءاش نان ريغحنام لع ْ

 ةيوامسرانلاو لاق دا ا ٠ نك ندخل روق الو روصخ ريغ ىوقلا قاطمو بل لح ريغ 3

 1 0 ا ل حر

 2 نووي ناو د م يي

 بارش نولوو ءاوملا قوف رانلاو ءاملا قوف ءاولاو ضرالا قوف رانلا نال ةيواع ٍ
 اوفصو اذاو ران الا وهام اولاق ءاك ذلا هوهصو اذاو راثلا امهجو نول نك رانلا 2 : 0

 ظ .نسحأ انأو هللاو اذه دنه تلاقو لاق ران الا وهام اولاق بهعذلا ةرحو ضرعلا ةرمح . 1

 نع ندع اهوت نكو ةلظولا رق ثلة ل وفا اناو ةدقوأل راثا 1

 نهذلا فصو يف قرشملا ميكح ةمادق لاقو ةباو رلا هذه تءهّنا كلذكو اههف كي راثلا ٠

 اعرو رمحالا تيربكلاو ةدماحلا رانلا وهو م رو ١ مشو موك سم عامش

 درب نب راح لاقو رمحأ هطاسو رمخأ هفقس نوكي نأ سام لك لاجو ىباتعلا لاق 00

 رخأ نسملاونيتيسلا اب قوت « ايضا ىف ةرجج اهي ناس 00
 0 . قارعالاقو

 ربا 0 ناحبلل ىبدا نول الو اهضاين قف ةرج ماع ناحه : 2 ِ

 امجوتسل سلو هئادعأ عج نم 2 ٍِق مقتل انأ ران ١| نأش هب هللا معا مو لاق 0

 الو تاودع الو ةبانج الو 0 الو ةنيغضل ىنج نه ع الو ىرشل 0 ىرشلا 0

 مهدعأ ن ه6 هنا ازاوودم ىف أمو هدحو لجو رع هللا ةوادعل الا رإ أ 2-0 0

 كلذ لعف دقو هاد هاك لع دمف دش ىلا هللا هفاضأ ءيث 2 لكو ةرخآلا يف 1 ٠ 7

 هللا طخ _سو هتّعأ هعاو هللا 2 هر م يفو هللا ران يف هعد ةمجأ ملاك اناا :

 0 هللا سرعو هللا ع دو هللا رار هللا تب لاق ١ مهران , ديعولا 1 ها م هبطغو 1

 لءج 2 ( لجو ع 1 اممدحأ نيوجو ند 001 لإ د لعاب . اهر 0 3

 1 00 نا : 1 0
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 ' لاق ثيح هد اتلا هيف نسحا ءماح

 720007 تالحعتالاب تالفل طسو * اولزن دق نيبوانا نلدمن ال

  ةحادقلا ىهو اًؤاش ثيح اولح نيرفاسملا عم تناكاذإ ينا ا هلا ىف تالحلاو

 1 00 - نم لوزتلا تد نأ اذا لدع' نأ كابإ لاقف ةاحنسملاو ةنرقلاو

 نم اوقتلا ة ةعاج مْمناك انهاه نعد + ىلا راو انعام - ىأ ا قاعل نيو

 1 اذاو دلب الو بسم فير 1
 : : تالا لا لاصخ 0 3 7-2 لك لكي 7 ان

 0 0 2 مجنلا وأ لاق

 0 : تاضضرع ريغ تا رتعم * تاما رقم رتل

 ل ينل م لز ني اد سو.أالا ضرحت ىهو راغكلا نم ةأما تااقو

 هو هلآ ىو لسو هيلع هللا

 0 الو دارم نمالف ' « مكريغ نم ا متدطا

 بزل نأ تدارأ اه لاو تايواسلا نطل دو شرط نم ف رشأ هنأ هر

 يرانا بلع دف ناماعل او ٍالكلاو ءاملا ىلع الا ندملا ىنت»نال اولاقو ةيبصعلا رك ذنو

 ” لادل ةلودكف اهم ناتتمالا نم رخآ آلا هجولا امأو يرون دوع لك ناك ذا تطتحلا

 - ئَأبف ) مالكا ةلص ىلع لآق مث ( نارصتنت الف ساحنو ران نم ظاوش امكيلع لسوب )
 70000000 00 د ىلا لجو نع هللا قارحا نأ ديرب يلو ( نابذكت امكبر ءالا

 .. منلا نمويف هيذؤيو هيناب امع رجرل ةءاغيف اذا قداصلا ديعولا نأىأو هنكلو هتامنو

 اذإ ةلياج ةنمو ةميظع ةمعن اهنإ منهج قاخ ىف لوق كلذكو ماظعلا ءال الاو ةغلا سلا

 ميظعلا ءالبلاهنأ كلشي اه اهبف عوقولا امأف ًايعاد ةنملا ىلاو ال لا ع رجب نك
 ىضر طمخيسلا ناكلو ةمحر تناك ةممن ةمقنلا تناك ولو امن مقنلا نوكأ فيكو

 ىو ةني نع كله نم كلبا ) لجو نع هللا لاقو كالاه الا ةنيبلا ىلع كال سيلو

 ةاحنلا كب ديرأ دق كاياطخ الإ كش وتام مدا نيايدّلل و نسا لاقو ( ةنب نع يح نم

 ا 0 دازو دما ةماقاىدمتدقوءا رع رح اا دبشو كف عقوأ :ناالإ تيأف

 كك ةئالا 00 ال كلنإ نأ لاق ا لبش ال هار الف كلذ يف هءاكف برشلا

7 ٠. 



 ةمعلو هحو ْنم مة يس َتاَقَع 2 ]0 خع] هبات ه رخا "1 باقعف 0 نابع - و

 هك ًارجز ناك ذا 0 تاما تب يف هلوخد 5 ديعتلاو نامتمالا باب 3 0

 رخ الا باّدعو هيفدّللا معأل م ميلستلاو هب ىضرلاو هلع ربا انفلك دقو هريثا اليكن ْ

 قدحسا وأ لاقو نيهحو لمتح الو هم تر مل هن غل تحب قر فرص

 ىو رمأ ليلا وه ' ىذا ا 7 فو لكشأ ف ولا فو 00 2 1 ١

 انو راب ةرب را 0 ا 00 ْ

 آن م . دومإ مث عفترب ىدنو ولم بابنم لكو لابجلا لو

 ١ نم ةعب دا خايو باوبألا هل حتشو ا 14 3 أ 0 2

 000 / لود“ صر الاف فاو# ف 0 ت<ء

 ا م 5 00 قال نال يب

 ا 0 لاق قرقفم 0 3 0 نا : -- ا ن

 م 9

 . مانع



 سأل
 هرضهاز ندعشلا ىلا ليم ةراوذف ا هعالا' وح نايرقلا 1 000

 وهو ةردا اذه ىف ناو زغ نب ل لعامل | ملا جاتو لالا هقرو مدن ىريألاو

 5 0 لجالاب م هلد ئريطا قرو لابام لاقف مالكا لعل رغ : .انااح الأس نأ

 ضبقلاو مضلا ل 6 0 للا 0 نال لا و نع نب ليعاعما هل رار

 د هل كا ِ اَسالاو ةفلاو طسدلاو رسثنلاو ةناذالا هعأب طا ٠ نك“ م سس و 7 مونتلاو

 : م بيصل أ ىلإ كرت يف اذه نوحي نأ كيلعامو لا ا لاق هنكلو ليان ت تاق اف

 00 نظأ كو يئارملا لاك تلادكو اماح رمحأ ليك ناكو ه هم ريح وه اع

 ماظعلا لادملا نامسلاب نظأ تنكو معأ موف ملا تدجوف ةدهلاو عرستلا ناولالا

 .ةيواعمنب سانإ لاق 7 ءأ ةعملا دعت وةلاخ نيذلا ىف ههدجوف 0 مهبلا غافلا نا

 اص زسصست 12 ا قكفلئي 8

5 _ 7 

207 : 

 ا مر راش ن ىتم لاقو رنولاو دمعلا 0 ثلا عم نادهالا ةد

 ل ةنبال ليقو ل |اق وهو كالذ فاللخ 0 نم انأر دقو قولاس لاو لظلان و ريخ

 لاهشلا بتال ىلا سعا لاق 5و ةنامزلاك ىذالا لمح نمو تكااقفغيصلا مأ ءادكلا دشأ اعأ

 هلضفو ءاتشلا 31 1 عيص نا ناقاخ لاقوةتفرلا فن أمفرتو ىفالا فن أعضناهلاف

 7 زبلاو ش رفلا نيطلو تاركا هيف روك ما وهلا هيف تيغل لاق «فيصضلا لذ لع
 : ءاملا درببو ”ضوعبلاو نايذلا هبف توكو تدبلا ةر هش بيانو نخدلا هدف رثكيو

 مضخلإ لاقو را ىلعبتلو ليالا لوطل ءارمتسالا ه0 درك : راع ةرح

 : عاتم اب | الق را لا ةلزنمع رات 1 0 ناوخالا ل ف اراب 3 ووك ملام ناوخالا ةر 5

 . جقرتلا وه عيرسوبأوعير مس ىبأ ران ىو( نيتفحزلا راثنارينلا نءو )لاق ر اوأه ريثكو

 سال ىف 0 انلا نمكيلا عرسأ ددوسلل هللاو نيصح َن دام عر ل مسمن هيد :لاقو

 طا

 6 ا 2 راثلا هيف ثبلا اذا جفرعلا نال نيتفحزلا ران فرعا ر ا ليق اماو جيفرعلا

 1ع نحر امرت ىف نا 0 عسأ ف د ا هتحاز قماش تداوعو

 نأ امنع فدرب ىذلا جاتحيف ة 4 عودا كلت لثم يف 3 ىف اهعاس ند "ينطش نا هللا 2 3

 0 لجأ ن هدا أمم لطصللا لازي ل لطصملل لازت الف هتعاس نم اهيلافحزب



 2/١ ا

 نهحش هاذ لانا اسكر كمل سلا لابام تاريعالا طفلا 0 و لاق نيتفحزلا ران ل كد ه0

 كاطاو ازا :لا ىف هتيشام هاعرتسا نم نيبو هنم امف يعارلا طرش اذهو ةابلحلا ا

 أهان رح ا ءااض دوت نا:كيلع نإ ىا رال يعرتسملا لو نأ هباع رهط رش نأ كلذو . 1

 دنع لوقيف لاق لسفب رضت وا ابلح كنت ل امل -رلا يف ةطومسب» كديوابضوح طرا ا

  ةفدح كلورشالو ريك يار "نب نان سيلط رشلا اذهدعن ةيشاملا بر يعا را كلذ

 لاق راحلا ع نمىدد ١ عض ومو راثلان | نم ىدمق» ىلو تدص 1 وا طخا كيضغ دنع ع 1

 سيلولاق ةاك اش.هو ةءارق كلذ لمخ ناسن الاورانلا نيب امد شلئاوالا ضعل فصوو 1 ٠

 . ةءارقلثم ناسنالاو ءاومملا نيبالو ءاملاونان ال نيبالوناسنالا نيبو ضرالا ٠

 ظ خبطا|هدتميام الإ وذغبال وهو كا .ئالمأ ىف امنا ضرالان الرا لامع هتنام ا

 سوفتتلا تناكو ةدئاز تناك ناو رومالا هذهو باقتلاو ميسقلا الا هيف ءاونل سيلو 1

 عيد وةعفتملارجو ققازملا لاخدا قيرط ريغفبا رقلاو ةلكاشلا قد رظفأب تع دف نفل

 ئح ثيح ىف شعلبو ىح ناس الاتدحو ددل ةنارقلاب امل تيضف اماولا ةةرضلا . ظ

 ريماطملا ضءل ىفران لخ دي دقو فاتيو ناسنالا توغ ثيح فاتن توعوشيعاو راالا 1 ٠

 كلذىف راص ىتءناسنالا ناانءاع كانه تنامىت تاعنسل نداعملاوتا راغما و بابلاو' ١

 بامصا دمعي كلذاو تناماهيف تراصاذلرانلا تمادامدحااباخدي الشاذلو تام عضوللا 1 ٠
 2 ا

5 
 نم 1 ةاعأيف ة هر اهوا نمو الأ نطل ىف ق قد 2 ىلعا وءجهاذا راف اوند اعلا

 نم ضاو ا تلط َّق اولذد تشعر زانلا تشد ؛ ناف رن اب م 1 يفوأ أنفر ص ف ا 0

 رانلا تنوع هعاتتماورا انلا ةأمح ' ,شوخد نوكي اماو هل 0 كلذ ريغو هال 1

 اولسو ' ىت> هيف لوزللا لعاورشج ' ملماعطلا هيف ىذلا ب ناو ع اوتو اذا كلك آو

 | و رحوهلاوض رتل تامنافلي لظلم ماممموش 5 ك0 هش الب كنق بجملاكلذىف /

 ىرت كنا ناسنالاب همف 5 انلا هيشل اممو لاق ءا وهلا ءازحا ب م أهريغو هس | هفوج و :

 ةفضرا حرا ارئاط اعأ ءشو اططاس ءامضو أنما رطضا همم د داشو هنافطنا ف حابصملل ٠

 لاغ لبق هل نأ نأ سل الأ كلذكو 2 امضللا د أهدى: ع اكرادتم انو اديدش اضفنو 3 8

 لبق هلاح ص ةودلا ف ديزت هع لاح اجلا املا جدلا هن دم ءاضقا نبودو هر 3

3 
00 

8 



0006 

 )00000 لانو |كنل لاا كالت دعي هل سلو توللاةحار اهنومسإ ىتلا ئهو افاعضا كلذ

 تررظأل 5 الاول أد 0 8 ملل لو هنلا قلو نيمدقتملا ةاطاولاو (نيملكتملا

 : م رج ل نيد اللا توكل "فلاو 1 كلذكو نللكشا م ها لوذلا ل وش ناكوهمسا

 ءاملا ة 0 ..ع مولأس 2 اذاو جللا كالفلا بادكأ ةيوممل ف وه أعاف الاو ظاللخلا

 كلذ قوف ىذلا جالا ىف تيأرل ناكملا كلذ ىف كنأ الولا ولاقو ءاوحلا اذ ه اولاق

 1 نك مس [ارعد د داخل ءارجالا لارا فيك نم قزاوعب الآ رظنلا هذه لثم

 ميسنلا سنج نم نوكي كو 0 ةكرألا مارجالا هيف 'ىث لكل تاقنمو قرح

 . لثم تام هب يذلا ءاوملا نم اهف امل ةنيفستلاك ىف رك 00و وك

 : 3 تشملا ةضيبلا ةئيبك *ى ا نو تال ل ما ممرد> نَرو

 1 .ىنعم هيف يذلا مسفلاو لاق ءاعس أثدنع وه ىلا كالفلا ِْق نولوَد يذلاكا ف م لع

 آد او د لا ابان نسفللا نع اكور نءانلا ضمن هلم يذلا وهو رخآا
 سفتلا ىوت الام لك ةلضافلا تارارآاو ظاغلاو راخبلا هيلا جرخو سفنلا مفديو

 ميسنلا سذج نم سفنلا نا معزا لب كلذك صمالا سيلو لاق هد 3 هه ىلع
 0 ا ِف 7 رع نتفنلا 0 ٍّط ضع روصو لا ءا وها ف هكا سمنلا هذدهو

 ا 5 1 .عامشلا عضوم هي كل ةيس مينلا ءدب نم ناد ألا هذه يف ينل | مارج ةلاهدعو ناوطا

 00 6 0 ءايضك سفنلا ءايضو لاق 5 نوح لا عورالاو فاثك لاو

 . اهعامشو سمشلا صرق نم هرصنع ىلإ ةرفطلاب مطقنا ةوكلا تدس الف ة 3ك

 ْ ىلا متت مل دنسلا مت ىتمو قرملا ن رد هلكت فالخ عم تببلا ىف مق مم مو اهف قرشملا

 0-5 يضل عك كف دم اهدجنال انك ذإ دسلا 00
 نادب اد هداسفو ميسنلا | سنج نم سفنلاف كلذ دعب | امدح ال انك د[ حدا

 : ةيودللاو للدار .ميسنلاو سفئتلاوه هسفن ءاوملا نأ ىلعدمتمل ناكو حاصت هحالصلو

 : ديف ءأملا كسفن دف هل ليق نك راع أملا داسفلا ٠ نم وه اعإ فالخلا ن ..م كلذ ري-غو

 الف هيلا عزان , يشو ع ءاملا عنقو هحاللصا عمن ع اصلو هدأ سل ناودملا نم مارجألا

 دنع سفنلا لعلف اماكم ضخ ميقتف ءاملا مر لصوتو عنملا م 6 اذا ةعزانملا كعل لغد



 مس
 جيه قا أ لعل كيلع اف دعلو ةرفطلاب ءاأأ رمدنع ىلا تعءاعقلا دق: م يفايالطب ٠ ش

 اذه ناكو ا . ةروم+# تراصو أمف تقرع ىت> اكرر دررتق هادا 7 سلا 1

 عم تو قوتخلا ناكل عش ل ةيغزو ة ريش لك تح نأ الو ل --
 ردق ىلع ىرالا كال 00 لاصتا امل ناك دن سفنلا:نكلو قلل تالاع 0 واد

 تقديرك هد فذ فنملا باط راطامل راخبلاو 42 رلاف ناناإلا فوح ا اهطقن 5 رادق أل

 اذه ابماصتعا الولو سفنلا م كلذ دن يراحلا هل دسف دلما هل دتماف ( ذى وتو 9

 لوقب ناكو) قنللا تالاح لوأ عم ضر نك ارضا لإ تمطقتا تاكدتببلا

 زاهلسإ) لا رن | مطقن مو تافالا نم اهلع جيم ايغ تمت قتلا نك من

 ىلا عطقني و نأ هولا دس دنع تيبلا ضرأ ىلع طقاس لا ايضلا نوك ل

 قرف ال نع هعطقو هرمام ءا وملا ىفمتقلا مالظلا نم هيلع جيهدسلا لا نكلو هد

 لضفتو | مف هلو+دو روع هتطاحإ نع ربو ءاو هلا نأش م ناكو نبذه نإ

 لك نم هعنمو سف ةانمو راع هل نكي ملول ءاوحلا نم نزلا ىف ىذلا نأ مز ناكواب يلعتوق

 ىته هنإهنم ةدايزلب وأ ددحلا نم لطرلاب كناظ امولوقي ناكو راضلا لبا ا

 ى هتاسرأ ذأ ضال نإ عرس ديدحلاو لاق ءاوحلا قر ع 4 ءاملا ىف لسعر

 هل هيفنو هنم هنربتو هل ءاوجلا عفدو هل ةلك امال ضر هئلطلو هتوقو ةعبطل ءار وها

 ل لزتتف ق قرا أطالب اهطسيتة ةدايزلا كلت ا 3 * لاق ةوادعلاب هل ةدادملو ةداضلاب :

 ىوتأ 000 مرح 5 ءاملا ٠ ند اهقالب ىذلا ناك تر بتحا 6 أل كلذ هنود :

 ىف ناطيلا قتف ةحوطسملا ةطوسملا ةخوبطملا ةدايزلا هذه صم مو هل

 عضال كانت ترصح امل الإ سيلو ةريئتكلا رارملا ةنز لثم لمح عب صالا اق راد

 ًاراصحتادشأ أ ءاوذا.نآكو لأ لاق اقنالل ناك مفرأ ناطيملا 7 : نك اكو اهلا ظ

 مفرفراقلاو بشكل مرجيفر وضخلا ءاوحلاب 0 روصخلا ءاوملا كلذذنأ ال ولو 3

 لغبلا هلمحتام ءاورال عبصإ عافترا رصح نم غلبب نأ كال ولع ا لاصتالا كلذ

 هصق مث أملا ىف ءاملا يل يف هلا ةناكسلا أر مشن كلل ةناكسلا نأش كلذ ىلع 5

 ءاملا هجول رواع وه ان ةيوبنالا كالت ىف روصحلا ءا ضان فر



 ش )0 0 00

 ىلا 8 كلذ فانأ ه.صصم 2 7 07 ءاملا 2 + سلال 1 "ضخم : نكي و

 اهاع ليطل يلا ةياملا ف لودي 3 ار ىذء ءاملا نم م كيلا 0 شرا ا اش الام

 كالت ىف ناريزلا لخدت ىدح ريكلاب أمماع خل نأ الإ وه ق يو ال فل داي الا

 . فود 1 اللا ماق كلذ لثعو ءاوحلا ن ...٠ ا هلأ دمتالا [عواعلاو لخادملا

 كلمس اولءح 1 اذاو روع 3 اذا وهلا عيرصل مع ماعلو سكنملا ةاقسسلا

 3 بيجاعأب ءا وهلا 2 نع ربسخل ناكو ىنيصلا 0 ملا ينعأ | لوط لم ةيلم صلا

 هلومارغ رع ع فنا خفتتا اذاو ههد>و لع طمس هقلع تبر اذا لجرأا نأ 2 ناكو

 0 لاخلا كلل لع هنارذ هأك ا عبضلا تءاج اذاف مل لع كلذ كنع هيله معو ماقو

 كاع 3 ةهلا كلت نم اهرطو تضقو هتاخ دتسا ةئيملا كات ىلع هلوم زء تأ رو

 ءاحرعلا- عايضلا رع خذا و خذا دارس 6 رك ا اهدنع كلذ و نا دما لدرا

 لملاك لتدنع اًلدح ون امل عبضلا دافس دنعو كلذ دنع مم اعدناباعالا ضل رك ذو

 لعام ال قيساولا لاق كالذلو | 4 خنذلا دا هس تقو 8 اهدنع هدم م احامصو 5

 0 فاحو لس ىلع دل ةنراج لَك لع ا 30 عبضل كنأإ هللا دبشا ناوز2ُ نا

 أمع فشك الف [4 مجدا نوكيف اهدلح طوسلا دا> قزاليا رازالا نود طوس هنام

 لاق كلذ 30 طوس ا أمرض من عرفو أممهتحاح ىذق ايلف أهملع مكاو د هصل 4 .طر 1

 ' ترا صو 2 مط قت راصو تخفتنا اداقتجرقار ما تقر ع اذاو لاقام ام قحسا ونا ا

 -تنرضاذاو أفلت --:ل>رانوكيو ةكتم ل نوكت امنا الا عشراو واهني قط قزلا يد ِف

 مزلي و قرغإ و بصتتاو ءاملا فود> ْف ماقو بدرب ءاملا ف يقلاو لحرلا قنع

 0110 را نزاع ءاملا ناك قتملا تو رشم ناك اذا نوك كلدك ربظي لو رمق

 اتاك راصو هاك هندب ربظو باقثا خوفتملاقزلاك هيف را راصو: ءاومحلا هيف راصو هئ اذذأ

 5 برا عابط هيلع يذلاب هيبش قزعلا بورنضم وهو هقرففا اءاق 16 ايراح .ءاملا نآك

 ءاملا قمع طتشو قف تو بسر مو فلل مل ر عا ميقا اذإ ةايحلا اههف ينلا

 ةديح لوك اج | اف ةيحلا اماف حبال ىذلا ناويطا نم بردعلاو - امم كرغال

 و دل ىلا ينافاآلا ساتحأ اماق بهذتو تاسفن ىتاوالا نم تننأك اذا ةحابسلا



0 000 
 ةرقبلاو ةزوألل يهامنا ةتودنملا ةحابسلاو لئاط ةحلبسلا ف اهدسع سل

 بورضلاو , ةبسنلا عيجج اهملاو لثما يهو ةحابسلا ف لصالا ىهف ةكمسلا امأف بلكلاو ٠

 رك ذ ىلا لوقلا انن جر مث) كلذ فالخ ىلع برقعلاو امئاق ءاملا قمت يف نوكي, قنعلا 7

 كانو حابصملا يغانب 5 ائيش يغانبال لفطلا نأ ةدومحلا لاصلخا نم رانللو لاق (رانلا ٠
 ةابللا قتف ىف رطاوملا ىلع ثعبلاو ةم.لا يبو سفنلا كيرحت ىف هل ةعفان ةاغانما ٠
 دنع ةفلشعم راتلا تناكو لاق وا مدا أ سفنلا يف هلىذلا زورسلاو ناسللا ديدشتو ٠

 داسفو برقتلا صالخا ىلع لدتو نابرقلا لك أت ىلاعت هلا المح يح َْ 0
 سئانكلا دح ال كالذلو ىتوي نم رانلا اًوفطآ ال لجو رع هللا لق ثدح شالا
 صأو كلذ مالسالا خس ىف + اراهنو اليل هزت حباصم اهيفو ال د عيبلا 3 0
 ع 3 هنأ ريبزلا وأ ىنربخأ لاق ميرجنبا 0 ذ , ةجاحلا رد الا نارين ءافع 3

 كباب قلغأف تدقر اذا لاق ملسو هيلع 3 ىلص هللا لوسر ىنرعأ لوق هللادبع نبا. 1

 فشكي الو اباب حتش ال ناطيشلا ناف كحابصم *ينطاو كءاقس كوأو كءانا رخو ٠
 نع ةفياخ نبا ركذو , تيبلا لهأ لغ قرع ةقسيوفلا ناف لاقو اكو لحلو انا ٠

 اوقلغ لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر انل لاق لاق هللا دبع نب رباج نع هيدا أ
 اياب حتتفي ال ناطيشلا ناف مك ار فلا مكتبا 1 ورمخو مكتيقسأ كو مكبا ا

 00 اوفكو هلهأ ىلع تببل مرضت ةقسب ؛وفلازأو ءاطغ فشكب الو < ء5و لح الو 5 :

 هللا ص هنأ ىلع لدب ,و لاق , ءاشعلا ةمكل بهدن ىت> > سومشلا ب برغل يت> مكيلمأ و 3

 ءانغتسالا دنع الا .امئافطاب رع مو ةجاحلا ردن ىلع الا اهظفح 0 ملسو هي 5

 ن ربش نرع ناو د نا نسأل ىتدح لاق ربكب ن هدام هه ثدح ام ان

 نأو ءاشملا ةمأ دنع ماس اوسحن نأ ملسو هيلع هللا ىلص صأ لق تقر

 لاق باوالا اوقلغل ذي 37 لا اورد ناو ها اوك و ل حاصلا اؤفطأ

 ةحاجللو ضن مالو ءاسفنلا ارجل حبرباصملا نم انل ديالهناهللا ل وسرأي لاقف 7_2

 لاق, ص وصللا ىلعةلدمما وبلد ذمناطيشال ةدراطم حاب بصل ا ناك اذا ا الف لاقن

 لالضاو لييختلاو ثعال ليالاب اهدقوتلوغلا نأ بارءالارك ذن ٠ يتأأ ى مو ئرخلا

 ( سم. ناويح -5)
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 ىربنملا ب وأ نب ديبع دارطملا وأ لاق ةلباسلا
 ه4« . 00 م * ٠ ِ؟ 5 1

 - رهزتو حولت انارين ”ىلاوح * تدقوأو نا دعب نحلب تنرأ

 ةيح ونأ رك ذ دقو ةرثخ مهنم دحاو لكل لاش ريمتو ةبضو سبع برعلا تارجولاق

 لاقف ةصاخ هءوق ىريفلا

 بهاورلا تيزب ىنطتال دقون مهران سانلا ىلطصيام ةرج مهو

 ْ لاقف ةيرضم ابلك اهمال كلذب مبمعف لئابقلا هذه رك ذ من

 براجتلا لك نيرج دفذ ثالث * ابلثم سانلا يف سيل تارجج انل

 : بذاك ريغ مبسأب موف ةيضو * | ل سعو ريك

 27020 اك انا ىوق نزم ضراعال ه ةرمح انفاد دق موق لك ىلا

 5 وسو ءفدلا نم نامز لابقتسا ىف ناك اذا ةرجا ت طقس دن لبق ينعملا كالذ ىلعو

 سعاشلا لاق اصحلا ىرر راجلاو ةماثلاو ىلوالا ةرا تطققس دق

 ْ : يوه اذرتفا حن 385 ىلاءاك الو #١ رظان او

ْ 
 ٠ سرا و وبال نيلسلا روث نم رغ' يف دنملاب د نا ًاضيأ ريمحتلاو

 طقرالا ديم لاقو

 .ريمحت ازغ نا زانل الو « ريت الو لظال مويلاف

 دانجالا ضءن ىف ءارعشلا نم رج نم ضب لاقو
 الواعم ثوءذ نا امإو انيلا + انلهأ رم نا امأ ىواعم

 ادامالا انللء ىتح انتينمو * هدونج يرسكر اج | اننرمجج ا

 يدمملا لاقو

 لازاب رمجم دنحيب ن # اسرغ لهأ نم كانأ ايالخناب

 ديبل لاقو هبكىم لعأو عرسأ اذا لجرلا رججأ لاقو
 لبأ دف نوجودع ىبارق وأ * ترجأ ىزرغ تكرح اذاو

 لاقو رجلا نمذ ا وه رجا لاقو * مهم ىذلا راجإ ترمجا * زدجارلا نا

 7 اره



 توؤتعتم ينفك
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 نسعد دشن او ريجلا هل لاقو هترغض اذا اهرعش ةأرلا ترج دق |

 سأب م هل ىتح اوعمتجا مث اذا موقلا 0 دق لاش :و * اهريج ىلع يوطن اهر وفضم *

 00 روفضم رعش ْند ري#ج مهاك ىتح اورج مم ا 00 لع رانلاك نونوكيو

 تم 5-2 ميلاددشمرمجلاو؛ راج ميت ند ه نوط ءلاو لئام ' اهلا كلل كتسدمس هنو ىوقلا مص 2

 ىلذ حلا لاقو راما اصح عم م

 ا رمجملا يفاو جاحح قداوس نت 2 3 اونلا ثعش م كردال

 اذا رجاف هلاحر وأ هل ددحو هلبا ىلا ليم لاو ادددش همت م رع تىذؤء لاّشو

 رانلا ىف لاشو لان اراج 11 كلذ يعاو * يثعألا لاقو ةدحخاو ةامجج كلذ ناك 1 ١
 لهرأا م 2< يأ لمرلا طقسم اذ_ه لاّقو لعةسلاو طقسا كيرلا ن 1 طقس 5

 عاش | لاقو 4 طقس بئاغلا علو لاو باغ نيد ءاح اذا ميجنلا ٠ طقسم ىلاثأ لاقو

 : رك نيطقس ىذ 1 ع د تعدت حبصلا ءاضأ ام اذا ىح

 ع اهيتشاو بش بشن برحلاو رانلا تدش لاقو لمللا قىتيحات دارأ ر يورو

 ف لاش كلذكو كقوتم يدم ف ىأ بقا بسح اشو برد>ال ب وبشم لحجر وهو

 بقنأ لاشو أهريغ نم وأ ةبطح نم رانلا هب تبقلأ ام وهو ابوقت ىل به لاو هلا

 ِت 1 اذا وقلبه دئزاا | قاض لاقو بوقثلا وهو لعتشتل اهنع حتتف اذا راتلا ١"

00# 

 هل

 ع دوو ةعثرو 2 1

 كذ لاقو و ةنمرأ# املا تربظ ب اذا ىذلا بفقاثلا ديزااو رانلا كلذكو هران 0 3

 موعضم سشلا ءاك ذو اهاعت_شا ديرأ اذاابك ذ لاو تاعتشا اذإ 0 د اوك ا

 نماك ءاك ذ 2 نو 0 لاقأ ادودم لاذلا مومضم حبصلا ءاكذ 2 ناو ةمدعملا لاذلا :

 ةماعنو املظ رك ذو ىنزالا ريعص نب ةيلع' لاقو < ةدقك ل

 رفاك يف اهميع ءاكذ تلا دع ام دما 1 هلق ارك ل كتف

 رانلات نرد اولاقو نقلا ةعرشو داؤفلا د دودم لاذلا حوتفم ءاك ذلا اماو

 هرم قصات باطملا ن“ م ارمذلاو دودا و م و تنيلا يح اتش وثم رطضا يح

 ا هنود ل هقوفامو ثمرلاف لد شاو ظاغام لزحلاو نالي

 ةمرض خفأت ' اهفام لاق هو «لزج وبف رمج هلام لكو ما م رس وف 2 هل سيل 'ي :لكو
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 ةيلصم ىمف اهتيوش اذا ايلص اهيلصأ اناف ةاشلا تيلص لاقبو ران خيفني دحأ اهيفام يأ

 رحلآص وه لوقتو ءالصإ رانلا رح هللا هالصأو اهالصإ وبف رانلا لجرلا لص لاو
 تنام اذا ًاوفط ًافطن تافطو ادومهدم م رانلا تدمه لاقو ؛ةالص ولاصم ون ىفرانلا

 تحاه اذا ابوبشس شت تبشو ًاراح اهرجج نو اهبل نكس أذا ادوخ دم تدخخو
 نبل لاشو ءابايش بقي ىلا بشو ابابش . بشي وهف هيدي سرفلا بشو تببنلاو

 نوكيب كلذواوشءو اوشع اهيلا وشمي رانلا يلا يشع كامو تت فش الو ضاضغ كل
 ةئيطخلا لاق ام'ىضتسي اهيلا وشعيف 1 ير ليلا لوا نم

 اروع ريح اهدنع رأأ ريت دح 6 هرا ءوط ىلا وشمل هنأ ىت ل

 يذعو ليالاب ريع يذلا وهو ىثعأ لجر وهو ة واشع ىثعإ لجرلا ىثع لاق و

 لثلا قيرط ىلع هو (ىرخأ دران نورك ذدو) اديدش.اشع ىثعي هبحاص نع لجرلا
 ٍ ةدايم نبا لاق برملا ران يف و لو ةك ةقيقملا قيرط ىلعال

 اهرب رد 2 ىداعالاب ديدش ي رخآو « .اهننلاو ثيغلاب لبس دب هادن

 اهريعس نيمرجما بيصل ىرخأو -ٍ مفدم لك ران ران هارانو

 ْ ةنانك نبا لاقو

 رانو ديدح نم نبرتس ق * افلا ىلع دع ضرع اهفاخ

 راصألا ذفاوت ىثغتو د * حلاو رحلا اهبشي بر> ران

 0 ْ ْ يعارلا لاقو

 . ايلاولاو ةرم عيرسصلا بيصت « اهنا ءاديب تدوأ انتراغو
 . ايداعالا ناقرحي خرم رانو * مساج ران ناران انل تناكو

 يهو لثملا ىلعال ةقيقملا يلع ةروك ذم يهو (ي رخآ رانو) ةنلاعلا حيصو ماشلاب مساج

 هو برملار ءءء ظعأ نم
وم ناك املكف ىرقلاس متل, ن نأورفسلل مف عفر يف ىتأ

 : ابعض

 تاصلا نب ةممأ لاق رخدأ ناكمفرا

 كارذروصقلا فرش يرذف ن * كلو كاوتنمتايامقلاال

 ] ينلطلا لاقو
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 -# حرسملاو ةءامملا عيفد «ِ 18 ف كتي تأوو

 حيبتتسسأ بالكحا 3 ور * وذدَقلا ءايض ةافملا تنفك

 حيفالا ملاك دداخأ ى *« طملا كلت ران 1 نسعد ئرت

 حضوالا كرش لا ىلع ناكل # مثار قش ق تنك واول

 ناقرزلا وأ دشنأو 1

 انانقا تون طا 5 عب لقي تشن را 1

 افي

 ًاعارذ مهيحرأ ناك ن كلو 0 اماوس م 2 ًاناكناامو . ْ 5

 .رخ آلا لوش يرقلارا فو 1
 صاع نب رشبل و | قاوبلا يت « هلثمرأ مو مامه لشم ص ش

 رداصملاب اقثوتسا من دحلا نم كا نامالخا 000

 رظاونلا نويعلل ودب رحفلا انس * ةوتش لك امه.ران انس ناك

 سرب الان ديبع لو كالذ فد ٠

 اهروةسو ةملظ باب لبللا نم * ه.ودو ةادعلا ى دز ميدتسمو

 اهروقع رم نأ يبالكترجز *« ام يدتها 7 هل تفر

 اهريمتسي نماردقلا يفام دراذا * ىقيلخ نع نئاساو سا
 اهروزب مأ رورقملا ثرغلا يذل * مناك لازن ال يردق نأ ىد

 اهريشب حال .نارينلا دمح اذا * امود رشاا لمجنال ةررب»

 اهري_قع نانسلا نا امل + اب دش مل مْ تحار لولا اذا

 بطلا ىف لدن امو مالكلا قيرط نم رانلا ىف لوقلا نم ةكا د ناام

 نب ةببتق ةدئام لع وهو هدب : ىعشلا دم اولاق رخا 1 باب ىف ةلجج كلذ نم رك ذنسف

 هل لاقف ةيرشالا ل ]ا لسعلا م أ نبللا بارشلا بحاص ردي مف بارش تارشلا حن

 ءام هقسا ةيدتق لاق ور 00 ادوقفم اهزعأ لاق كيلا 0

 مدهنم لجر برش ذا كوللا ضعب دنع ءارعشلا نم ةعاج يف ةيعاتملا بأ ناك
 تبيلا اذه زيجي نم لاق مث ارعش هلعجا ةيهاتملا وبأ لاقق باطو ءاملا درب لاق مث ا



 م5
 لاق مث قارطالا اذه امو هللا ناحبس ةيهاتملا وبأ لاقف نيركفم موقلا قرظأف

 . ابارشث ءاملا اذبح  اباطو ءاملا ذرب
 ' ريغتلا نم ةمالسلان م رثكأب هركذن ل مث نمسا ريغ ءام نم رابنأو لجو زع هللا لاقو
 7 نم هتقلخ ىف ام ريغ 'ىثب برشي نأ ىلا جتح ملاملاس اصلاخ ناك يتم ءاملا ناك ذا

 ديز نب ىلع لاق دقو قلما ىف ساسلاو نسملاو بيطلاو دربلاو ةبوذعلاو ءافصلا

 "0 ا 11 ناسنلك تكا قرش قلع ءالل ميش ول
 0 . ١ ىربتللا بوأ نب ديبع دارطملا ونأ لاق
 لئالطلا ثيخل جالا ثيخ ل را هبارت ثيخ ءاملا ثبخ ل واو

 عفاوم ىرذحا امللاق امم ناكف اياصوب اهفافز ةليل هتئاا برعلانم لجر تدار
 ناكف اياصوب اهتنبا ةأرءا تصوأو زوطمم نش كاك يتح حارقلا ءاملاب ىلستغاو هفنأ
 ظ اهننبل ةلئاقلا اهنأ اومعزو ءاملا ككبيط بيطأ نكيلو اهنم

 " هلهأو همت ىركأو « هلق ىاتف ما نا ىف
 هلع ىتوكتف هيمصختف * هلثم ماصخلا ىف ىنوكت الو

 لاثمالا نمو

 ديلاب ءاملا ضباقلاك اهرك ذ ىوس # اهنيو ىني ناك امم تحبصأف
 ص477 0أاأ1011أ]أ]1از]ز]ز| | 0 | ]| ]| ]| ]| | | |]|] 09 00000000000 0| ز#] ]| ]“ ]| |]|]|]“]| | ]| | | ]#]#“|< | | | | | ]| <| | ]| ]| ]| ] ]| ]| ]| ] ]| | 110 >>. بو 5 8 ع نت 7
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 اذه لاقف زبخ ي رسيلا هدب يفو ءام ىنملا هدب يف مالسلا هيلع حيسما ذخأو

 . خبط اذاو ةارملا نم ةفطنلا ماقم موق ض رالا نم ءاملا نال ابا ءاملال عج ىتأ اًذهو ىلا

 ' ول روذبلاو بوبهلاو ةرح_كلا نايضف كلذك و راح_شالا هيلع قلت مدرب 3 ءاملا

 ءاجو اولاق ام نايارملا مئادلا ءاملا ىلا راقنلاىف اولاقو قلعت مل ترذب مث ةخببط تخبط

 هامب هيرشي مث السع هب رتشيلف الالح اههرد ذخَألف دق صرب هب ناك نم رثالا ىف
 حلمو ثبخ ه> اذا بارش مكن ل امو برعلا كنع ءأملا و7 فيزتلاو هللا نذإب ب هناف ءاوس

 1 كروع- لبهف سيفنلا ردلا لسناف. درولا ربثعلا دلو اح 1 رحنو اذاطزاحلم راصف

 ٍ ىبأ نإ تناك دابعوبأ لا أم ندخأ أم« هل نم فرشأ جاتن نمو هل نم م مرك ا

 1 هدب نيب ساجاس يننا ىل لثع الا طف لدحر يد نيب ساج ام لوش ثيح دلاخ



1 01 
 لجو رع هللا لاق ريغلا ند روهدلاب قبلي أن ركذي هنع يناغش الا طف زهد قرح امو ش 33

 ركأ جاجزلا نال اهقاس نع تفك ةم هماسوح هنأ ألف حرصلا ىللخدا ال ليق 1

 غْئاس تارف بذع اذه لجو زع هللا لاقو ىفايفلا يف ءاملا هنأك لان نأ هب حدمب ام ٠

 ىاطقلا لاقو 3 0

 يداصلا ةلغلا ىذ نم ءاملا مقاوم وم هب نبصي لوق نم ند نه 9 :

 ىل) وأ أه هيقو الا ع ىد * سيل هنأ لاقيف ءأم م نم ةباد لك ق اخ هللاو لحو رع هللا لاقو '

 ودكم جوم سأبع نالاقو ةفطن يحسإ ءالاو ءام ةفطنلاوءامنم قاخرا أَم هءاصأ 3

 لامخلاب ةأرصا ةيدست يف اودهتجا نيحو اكرابم ءام ءامسلا نم انلزتأاو لحو 0

 غبص لاقيوءامسلا ءام نيوذنما اولقو ءامسلا ءام اولاق ضايبلاو ءافصلاو نسسملاو ةكربلاو ٠
 سعاشلا لاق هن هي اع ١ ىمبجوو نالذ يندرو ءام هبحو ف سل نالفو 1 نوأو ءام 4 3

 * هبانجو ىف لوحي ءايحلا ءأم :

 2 0 مي 7 2 7 0

 نو حس يل ها يال يي اا نع ا ل عا ا حو 7-3 6 دوج يجز نع وع مل 1 نيو وعجم 1 20

 مدا كح مهم نس نر نم حل

 ءالل ةفص قو 00 ْ
 فاوذلا لاوط رغ نم ردح ه هلو ءم يانور 00
 بتاج لك 1 نم نزلا 2 هيلع تدح داو نطل 1 جرعنك

 براشل ةارت بيع هب نأ ان ء هوتم نع اذقلا جبرا مسن يأ

 بتتاوعلا ضع ءايحتساو هللا قأ * هيود فرطلا رصش نم با

 ىتح يفاصلا ءاملا هركتو ةيوذعلا بي < رفاوملاو ظغيلخلا الا ءاملا نم حس ال نبال

 الوردكلا ءاملا فاعت رقبلاو هيرشي 3 " ءاملا روثيل ةعيرششلا هدب سرفلا برض امير

 ناضالاو لظنحلا مضخح و جاجالا رحبلا ءام ىف .عرك. ءابظلاو ىفاصلا الا ب نيش

 قمع هل ناك نا ءاملاو ريثكلا هؤام قارعلا داوسو رّمْلاو ءاملا نادوسالاو نبالاو ءاملا

 : ءاملا ةفض ىف ىلكعلا لاقو نيعلا ىف هداوسس دتشا ٠

2022721 4 
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 هدوسأ م خاطم جاد لدللاو * هووع ىلس ركاذ نم هداع ا 2

 د 0 ون لببللا اذا ىتح # هدقرأاماسهاس ىليلت يق 220200
 هذرطل شك داح هدو * هدقرفابابكن اروغللكناو



 هل

 هدرببامىوج بلقلاب سبصأ * هدر برغم يلجأ سغأ
 هدلص قيل سأر نع هب لذ *« هدإةم فاصرلا ىف ماين ءام
 هددم يهانن ليسلا اذا يتح * ةدس< لزمناوفص روظ نع

 هدبات رودو ماوح نيب * هدكشي يذلا الا دكشو

 « هدقش وا هديل انك « هدروسل اص نم ميسأ لك

 * هدمعي ام يداصلا ءافش وبف *

 ءاملا قكرخا لاقو

 "بو ئش اهصارع لاما لزن « ةبطش ''"سأر سمن ساك ام

 بوقميلا هنود دش نايدن * هماشب قرب ةقهاش نايحض

 بولي داع م سعاد ناشطع * دام ةفاد_م ثل_:م ذا

 < ريرج لاقو ١)
 اليلغ ندحيال 3 را عدن * ةيرشإ داؤفلا عش دق تش ول

 اليلظ لازال حطابالا رصق * هليقم ةالفلا فصر نم بذملاب

 يي طفلا نود هاك يلا ا عنو نتي نت سرب

ا لدم بكرو لمم بارش ببطأ نا ءالل فو لاق
 5 ظ ريغو جسفنبلاو بالحلاو نيبحنكسل

 هبرش دعن هيراش عرج نأ هنذل ماد ناف باطو ذل ناف ةبرشالا نم برشي امم كلذ
 ضحلاو ةللغاك عضوملا اذه ىفوهو هسفن اهم بيطنو هف اهب لسغي ءاملا نم ًاعرج هل
 ءاملاف ءاضعالا ىلا ه لصوتملاو ربعملاو بكرملاو ”ىرملا ىف ماعطلا غيوستب وهو اعيج

 وهو ءاملا ةحزامع : الأ ام مفتط الوافرص برشنال ةيرشالاو اجوز#ممو افرص برش

 هنشالو ٠ يد 5 لك ربطي يذلا ءاملاك وه اولاقو ناردالا لوسغو ناد.الا روبط كمل

 للا هنمزوكبامهنمو'ىث هسعال ءاملا ةمور رب ف سوبيلم ىلص ىنلا لاقو 'ىث

 ف 0 نسحو الار صاب يف ككل نيعلا ىف نمسا عمت "بف جلثلاو دربلاو

 رعاشلا لوقك م 7 نوكي ءالابو سفنلا
 يضر درابل برشأل خا بلهأ اي هّللاو لو يع

 ز ىع نم عم : يلعوأ لواوع 0 5 حو زعهللا دعب و هقاذا1 ةنؤم خن درابلا ترش نأ نالف عول نول هو
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 هئمو هل برشال وهو مزمز ءام هامل نءهو ءاملا ىلع هشرع ناكو لق نا دع انيغ؛ ءأن

 ىلا هسفئن ءافش و ءا اود نك

 فائصأ ف ل وقلا بابىف لخدم الناكنا و كلذناو رانلافل وقلان مةلحأب ركذ ذدق 0

 ليقلا ىف لوذلا تاي ند تاكل دف راق وو ايلا عجرت دقق ناويملا .
 ناىلعو, رابسعلاو عبسلاو عيل ا درقلاو ليدنإلاو . 1

 .اًهاح ةساسخو اهرد_5 ةلاطنو | مصخش ة ذأ طل عم ةبابذلا يف تناك اعر ةكملا 1

 عم م سوماخلا يفو دابملا باب يف عشا سرفلا ناك ناو مثارلا سرفلا ىلع اهنم رب ظأ ّْ

 باقعلاو روصحلا ثيللا ىف ابنم را تويكذملاو زقلا ةد ود يفو هصخش . مع

 نمو ريقلا ريغصلان م ةكح ريظأو ةدئاف رثك أ ةثحلا ميظملا را 0 ذ ناك اعرو لو: هلا“

 ربيلا ناش .نم بحة ض راالا نأشو ةلعقلاو باعثلاو ةءاؤصلاو ريعبلاك ىعقلا ليلقلا 1 ٠

 رغصأ لبدنملاو ريطلا ظعأ ىكركلا ناف ليبدنملا نأش نم بحتأ يكركلا ناعيا ع
 0 ركلا نيبام ير ةطال ضمن سنو: نبارك ذ كلذلو رمت نبا نم

 رجألا فاخ ءاجه كلذ هبثنو هحفعالا ايبصالو الحر 5 1 ون لي دنعلا 0 0

 ٠ لاق ةددب ع بأ .

 !  0ملتح الو ب اناعال ربنقلا ىلا 0 0 بش ٠

 1 ٠ نم هلثم لاج رلا نم ىئاعلاو ٠ عا ءاوهتثح مظعلةثجا مج هللا ءظعلا رك ذ يف تنطن ائسلف ءاسنلا

  0لعوبزراا ةكح 9 ةماعلا دنع لدأو ةكملا ىف غلبأو بو ا أ ناكام سمتلل

 اضع لكك ربو ةيعحصو هتروص ىف ى هه عا هيف ةيوحعالا ' ىدابرو رفا اذه مال ّ ْ

 ٠ بي>ع ىف ةنارزلاكو هناولأ ليواهتو هشير جيبرراعت ىف سوواطلاك هشير فيلأتو . 1

 نوكي دقو ,ةماعنلاو ردت لا ىف لوقلاب هيبش اههذ لوقلاو اهئاضعا م عِضا وهو ابكر 2

 ةفرءمالو مرك نا قلطا قدح داق لا ذبال مث ندبلا ةعنص بيحع نا وللا ٠

 نوكت الو ةرذلاو باءثالو ةماجلاو ةلدنلاو ءاغيبلاك نوكيام هنمو ةمنص الو ةييدع 1

 ءايسشالا كلت نزو يف هشير ناولأ ديضنمو 2 كرو هرب وصل ف ةيوجمالا ٠

 تاوصاالاو ةبيحعلا ىناغالا نم هنرحاح ىف ىطع ا ايف بردعلا ل زوكو اهأن رك ذ د قا * 1

 سي ناويح -1)



 0 سل 290
 1 0 0 و فيلل فكلا ةءاص يف وأ ةعركلا 0 َُكو 0 ةيحشلا

 ظ و م ردن ةد_شو 4 _شسوح قادصو قعقعلا ن بلا ىث ي ىأو ,كالذل ر 5 ذلا

 ا ةنرتن ضحنأبو ال دشأامخا رفوأ اهضيب طظاوم راع ضرألا ىف سيل 3 ,هتق ردم

 اهب برضي ىراب ا ىتح هدلو بح 'يذ لك ةنع هللا ىضر نافع ْن نامع .لاق , هل

 ظ اهف كلذ لمعت ال فطألا ةعرسو بابسالاب هقذح عم م قدقحلا مق دولاىف لثملا

 ىلا م فطتخا داق سيفن فيرش طرق نمو ريطخ نين دقع نم مكف هن ١ عفتل

 ىعمصالا عزو ,ادبأ هيل تغتلب و هزرحأ اماو ءاو ملا ىف هقلحت دم هب ىمر اماف موق

 2 مهدنع تناك ةساىعا باخسلا لهأ ذخأ موقل اعرك اب اياخسر بلت سا ةرص |ةعّقع 1

 2 هل ىمرف هباو-اصن هقىف باخسلاو قعقعا ص ذا بدسلو بحشلو برذل ىه امديف

 ٠0 لاق ىرخأ ةيل- تيلما مف تناكنا دعب ةمالسلا ركذن ةيباغالا تلاقف
 ىناحي «وسلاةدلب نم هناك * انر بيجاعت نم باخسلا مونو

 7 ناكي ملام ضرعيام رك ذب سأب الو , ةرضاحلا لهأ نم مهب تلزن تناك نيذلا ىنمت

 2 كلذ ناف ةضحلا ةيمالكلاو ةدرملا سساقللا الا اف ب ىتلا لاوطلا باوالا نم

 ظ .ةعانصلا ل كلذ لمتحم دقو ,هتءارقل سوفنلا شم الو هعامس تفخال ام '

 ةفرظلاراعشالاب حشو. نأ لمتح اباب كلذ نم اندجو ىتف ةنسملاو باوثلا سدتلءو

 . كلذ : , يراقلا هب عفت انعجأ هاننورو كلذ افاكت ةبيحملا ةشرطلا رابخالاو ةغيلبلا

 كتالما دق تنك ذإ اذه دعب كل ىتاك اناو انلقام رانلا باب ىف لوقن نأ انزحتسا

 ةلج ةيفاثرك ذدق ذا قرطلا رعوأو نك ارلا بمصأ ىلع كامو ليوطتلاب
 كتقاط وتس كلمحأو كتم اس ىف ديزأ نا يرأ الو نيملكتلا مالك نم ةحلاص

 ' كلذ هابشأو ءابظلاو ريجلاو بائذلاو دسالاو ممدلاو رقبلاو لبالا يف لوذلا أدت نأ

 0 الثث ارحالمو |متارةتو اهراصقو باو.آلا راما أدنأ ىنكلو كل هناك انأ ام

 0 .عيازلا رلاو ثلاثلا بابلا كلذكو ىناثلا بابلل طشنن تنأوالا لو“الا بابلا نم جرخن
 0س 1 ركذ ىفذخأ مث روفصعلا ىف ام افيو ره ءاش نا كل ةنا6 "اه رخا ىلإ



: : 7 0 6 

 ءأ داما 0 لوقلا 2 " اماصخ رباس 6 ةوادملا ند امه ىذلاو

 قلوقلا من 8 دغيقلا ف لوفلاو رو“ سلا ف لوقلا 3 * (ملاص> رئاس عم أمهم

 يلوذ بعلو لوا 0 2 ا ع 9 دعا

 بابلا امل ا كا ىلا هاسو و ل أ امو يراب ملا يلونأ م دافسلا»+

 ةءا رأ 4م قحتسا و طامشنلا 6 ثعدنو ةر < اذمال حم“ ههفلرظ --

 ميسو قيفوتو مهتلامساو مراهم كح 1 ل رهدلا اذه ف ىف بكل اخس صأ
2 0 1 

 هر ياو ل 0 00 هدق 3 باتك ١١ اذه 00 7 ا 06

 ىلا نيدبام قرفو ا ةيالوذكل اللا نيب امو 0 0 0 : 7 1

 ةليضف ىف لوقلا انس دتع ى> نك الو كاب سالب نيبو امهني ام . قرفو رك ذل 2
 مسقلا ركذ ىفو ا 2 : الاد مل فان- سأعيج ىلع نا 1

 ١ ذم ناسنالا عا أ ظ يف لوقلا 3 * تاعانصلاب مولعلاب ل وقملا ربداقم ركذ ذ ق و ورام 0

 4كابخ تأ 1: ةءارقلا تاقثتساو باتكلا تالم نافرمومملا هينفت نأ ىلا ةفطن
 ق ةنم هللا ةرزط نسحأ ىف كل هروصأ نأ الا ةليللا نم كال ىدنعامو ر

 7 وألا ثيدالا لا الا ميكحلا نارك جادت حالا نم جرذمال كلمجأف ةفاتلان

 فيرظلا حيحصلا 01 1 جر الويحصلا رعشلا ىلا الا ثيدحلا نم غ

 ٠ ةفسافلا ىف لوقلا ىلا الا عفا ةاولا رئاسلا لثملا نم َج 0 الو مقاولا ولا رئاسلا لكلا 1

 بيجاعالاو ناهربلا ابعانق فيشكو ناحتمالا اهز رأ وة  رحتلا ابتحص ىنلا بئارغلا

 . كل هتبتك كلذلو ديدش عازن اهيلا ةحيحصلا لوقمالو ريثك فاك اهب سوقنا
 0 اذك الا نم فصنملا رظن هيف رظلاف كيف رجالا تبستحاو .كيلا هتقس

 ث كل هتبتك ىذلا باتكلا تدجو ناف علبالاو ن و نديتلا نب دشرتملا ا



0 0 

 2 ناو ا 717 هيلا كلل ام كتصقنام ردق ىلع هل فلطاشأ مقا كقمزات
 ١ ظ 2 كلاشن تدجوف كل تنمض ا كنيفو دق كفاصناو كلةع حص اذا ىتدجو تأ

 3 0 داسفو كتلوسف نم الإ و مانا لعاف الوافم كد _>و الوخدم كلذ دعا

 1 كب :رضأ ام كرنب

 34 سانلا راثّصو لاذنالاو سورملاو دوهملاو ىراصنلا ف يدم باب 0
 را ن . دوءساص و وأ اندشنأ ؛دامحا وهام كلذ نمو ةبغر حبدم وه ام كلذ ن

 ْ دوهلا نم مهطلاخ سان ىف يرا ا

 باص نبد نم ناك ام ىلع * قدص لاجر دوهلا يفاندجو

 ا هللا ءالا لش نضيع ىباو يننا كرمحا

0 

 ع 3

57 
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 : : ل أ فتحات 12 ع قاو اهيستكا تالياخ

 ب .دعأت ىراصن اوناكو ءادحلا قىإ نم سمن اعدب ناكو يدسالا ناحمطلا وأ لافو ْ

 5 لاقذ مهتمادب

 قافصو معان 1 ْظ ةروزو * لاقت هلرسقلا ل نكي ناك

 قينع كا ةورللا نم رمح # ةءام جزمأ ءادطبلا درأ و

 / قيتف مادملا هيث يرجح ام اذا هد هناك بايثلا ضافضف لك ىعم

 0000 قورع تاماصلا قورملا ىف هل ٠ 5 م ءادحلاو بلصلا ون

 قوشو مهوحن ي- اق حاربو * يببحا يراصن اوناكناو ىناو

 ا لاقف اقادبص ةئع قاع ىسوجم ىف هريغ وأ لدبع نبا لاقو

 مخخ .دأ وح رك كلا وش + اشلا بيطل كياع تديّشس

 ُُظ لرعيف تورت ام اذا د محملا د كيس كلثاو

 1 مك 1لاب ىنكلاو لوعرذو 3 اه رمق ىف ر نام 7 00

 معو لاخ يبوجملل ادن ب « ابرلا ربم ىموجلا ى
 م نُف لاق تم ند ع م نوكت نأ ىضرأ امأ لاقذ راع انا َْق ىئتامح 00 لاقف

 "انيق ناكو نيبلكتلا ضعبل يلكملايندرلا وأ ىندشن أو“ ماشه نب لبج ابأ لاق مكملاب



000 

 ْ لاقذ ةفعذأ

 رختفلاو اراك ىاببلا كل 8 رغم ق نيق ل ايد وساي

  رستش ال الحر كون ناك * 0 نو لع

 ررششث هنم هلو ربطل ىت> *« رابزا ريكلاب وه ام اذا ل 30 ْ
 مس ءاش نا و ءاش نا تخشلاب * ربم دق يت> فانك الا فطع 5 0

 رقثو فاك . ريخلا لع هل + نمت امال ناك ذم لاذ ام 0 :

 رظتني باوثلاو ىباوث رظلاف * رئولاو ةال_ىلاو ناتباكلاو - ٠

 * ربع ثرداحالا يفد ىلكح ند # ها

 مد ا>ف 3 نأ دارأ نم باب اجو ا 0

 لاق نيح قدزرفلا ًاطخأ ةفوكلاب لطخالا لاق | ملسم نب ديعس ا

 لامج نب ةيطعا ا # مدرع ينا ةبادغ 1 ظ 2

 لايسونيعأ رشا وب' نع + مف ون أت عدت> الة ءال ول 0007

 لاقذ ميك ىع نم ين هل يربناف ءاجحلا دو موج وهو هل 7 لق 0 فك 7

 قوحنم نب دبوس ى ىف تلف ىذلا تنأ 2 ع

 « 2 قيطع لئاو هتام ال *« هفو»-سوسلاق فر وسلام 7 00

 مدزع كلذ غلس غلب اب ال ديوس ردقو تاجأ الا هب بصل ؟الئاو نأ تمعزف هءاده تقرأ | 4
8 

 - رغصل ْناَو ' ىله ايلا نايعنلا نب ملاح ودعم أ تد ا 3 ليلقلا هتعنمو ريثكلا ةتيطعأف ٠

 تاقف هنم تا هنأش

 ران نارينلا دقوا ام اذا + أوف س مل نأ اءاح دوسو

 تاقفهنوحمةىترألا كاس حدمنأتد ا رضي الامهتعنمو ساق نم ذد راد

 رضم اهنازيج تليقذا فلاب م دسأ يبن نس كا مم
 ررشلا اهناؤنأ نع ريط مويلف م ةأبلأو انيق هيسعأ ت00
 . ثراحخلا نب رفذ يف تلو

 رمش انم 1 مكيف نكس الف * مل عا ىلا هيل ى“
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 رزج مكل اهنف نك ةمقول * هلكلك ثيالا شا رتفاكاشر فم
 ل تيطعأو نينه ءافعض مهلك زل ريو مثرصأ ت 2 :هوذ هما ى 7 يرغل نأ كدرأف

 َ باده نو رح دفع نم ةفاطملا وأ عجرولأق 'هب ؛ ةي اوت 0 نكي ملام ةوقلا نم نم مهبلع

 فاطملا وأو ورحعل أناك نيمو يق
 نيمويلا دحأ امأ لاقف كلذ نع شط بف كدعط

 ١ هدي لازاف ةداوس نب فيرط هيف حيدلا هدشنأ ن ه لوأ ناكف ءارعشال سلج هناف

 : 0 ىنح ةلروط هل ةذوجرأ

 * لورق ءانيح 57 انا قلارحالم نم لسلام ورم لاق

 قووملاىلاوخأ الو كريتء نمال د قش نيد لظنح و سا ىبا ِ

 0 ىلا ناو 5 ميمايللا نا * ةصقنم ىف اضاي وال

 ردا ىلع فوأ و د ار ىركتسال سك

 ”ليجحتلاو ةرغلاب 0 # ليجرلا سرفلا 0 ناف

 ,رخ الا لوق ممم ام وأ

 . صربأ كلبأ ال رك لكذ ان اضوأ تنك نأ دير ىف

 هلوذ هللاو ظنا لاق اذه ىف انف املاقق زحار |١ لع لبفأ مث

 قابلا عيلوت فرطلا رضي سبل < قرا ىرشت ال دعس تحاان
 * قبس ليلا ةءلح ىف ىرج اذا »

 قي ا قومأملا قس دنو ءاقلب الو قلبأ طف اناس رب مل عر 012 يدعو

 0 3 لش ىب ضعب نك "نبأ قدشلأو ءاقلب اماو :

 ٠ : حلطلاو يم ةيركلا جرف د يذلا كاذو ةدوس أي تلق

 :١ حرقلا نيساحت فرطلا نيز * 5 هجولا يف ىل نز وه

 0 ري 05 حاولا دع او نوذرشل اوك مهنأ سنوب عزو

000 

 در كلل

 ٍء
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 كورد سأ انلا هلع ل هرصل بهذ امل ارم نان رخ ا لذ 1

 ماقف موجحما لاك ناكو داصم لآ نم تاتع نبا وهو عماج نميهاربا هيلع

 كسيثعرك اتناك ناو كرصن باهذ نم نعزي ال دسار بأ اب لاق ورع ىدب

 ٠ كيلجرو كيدب عطق لجو زعدللا نوكي نأ تينت كنازيميفامج-ا و تير وأ

 هانعم ورم لاقف موضعل كل_كضو م .وقتلا هب 6 لاق كما ىدأو كر ربظ

 زيزمعلا دبع نأ ئن :ءاب فاطعىف أل لاق و“ ظفللا ف ًاطخأ دق ناك ناو ةلسح هلو

 لاق ام هتبل تانغ ونأ لاق روعأ ةعاسلا ىناو ىنقلخ نكي مل هللا نأ تددو لق. ردا

 ضمن 00 ىحأن يلج رلاو نديلا عوطقم ةعا لا انأو ىنفلخ نك ل هللا نا تددو

 : نذأىتح لبق مف هحدم داشنا نم « عيبرلا وأ هاما هلو> هولو  عيبرا بأ ءارعشلا

 هلوق ىلا ى ىمتن ف:

 ١ دضلا كئانأ نم رغلا كلوخو * ميسأر مويا تنأو قب كك 0

 يآ ن دب قزوملا نب دابع وبأ حدمو ؛ سار اسأر مهنتك رن كنيل عيرلا/وبأ لاق

 لاقف ءالعلا نب ورمع ىنَأ نب رشب وه سيلو ورم

 مع أ كيرو هيز-< هللا + قلصم ًارشبفأ معزي ناكنم ٠ ظ

 محسن نولو هش قواشتو > هل كو ةتماظ كل 0

 مهول ن نأ فشكنمقرعلاو ةلؤلو هين حلا جحيرصلا ٠ نا

 معأ كدنع سادت ةراوزف 3 الملا ىف كؤابتحاو كاسل ا

 منرلادوسملا كئناشو اروز + ماعم نوكي نأ وجرأل قا

 ينلا حد ؟ وهو ديز نب تيمكلا لوق هنم بحتأ طق رأ ل يذلا ًاطللا جيدلا

 سايعلا ىف يه ضعل كلذ م نأ زال هد :.ا هحدم ناك ولف 0 و هيلع هللا

 لالب نا دم ولو 1 ب ضعت هيلع ضرتعل نازادل .مئاه ي يك ضع هب , حدم

 حدم ولو فلاخلا ةيبعغلا نازاج ديبع نا ' ورم حدم وأ ةماعلا همت نأ زامل ي محجر
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 ملَسو هيلع هللا ىلص ىنلا حيدم امآف فنحالا هبيعي نأ زال بابملا
 - يذلا اذه نف

 | لاق ثيح كلذ هءوس

 . رانعا هلبلا نم ىلا رعشلاو + يداؤت نم قوشلا سلاف
 .بهرالو ةبغر يلدعي « ال دمحأ ريذملا جارسلا ىلا

 اوبقاواو نويعلا ىلا س ه انلا عقر ولو هريغ ىلا هنع
 * بيعلا يلوف باع ولو ض * رالا تنمضت نم ريخاب كيلا

 بحجالاوجاحضلاكيفرثك أ * ولو .ناسالا كليضفت .

 * بسنلا كموق صن نا ة # .نلا ف بذيملا ينطصملا كلنا

 هلوق لثمالا هيف لش ناك ولو

 برش, كالذب 0 هلو هب * تكرو وهيف تن ربق كروو

 الا بفصلا هارأوة يشع« الئانو امزحو ارب اوببغ دقل >
 ش ا1 برعلا ةماع ف / علصنال ىت جلا راعشالا هذبم الا مسو هيلع هللا ىلص هحدمب مل ناك ولف

 1 عا شلاةلمقل ةظئاغلا راعشالا نمو « لبق انيكح يذلا عم في كف دومحلاب كلذ ناك

 سرا ناكل هب تداعام رشعن دوعت امرمضم نأ ءا رعشلا تيل ول ئلا راعشالا ىهو

 ةعيرنب ديبل لوق كلذ نف لوقلا كلذ نم اهملع نوهأ

 2 بابجالا ورضاح ةعيبضوبو * رفعج قب فيك بالك ينأ
  باوج ىلا ممكاح ىتح * هنود اوطل مث ةورع نبا اولتف

 كابالو رجا ةوسأ دملا ف © مهنأك ددقلا قرعتم  نوعر

 باتع ى دا جارك يدك < مهيلع ديدحلا قلح ى 1

 بايلالا ووذ هفرغي قحلاو * الضف دعم تفرع مث موق

 دحأ وهو ىراز رقلاواط ن رع نراسإ ىف روظنم نب نابز لوف بابلا اذه نمو

 ْ نافطغ ةداس

 مراد نانلا يف ناك نا مراد وني * ل لئزع عمج اًؤاخ

 ةنرضل مي رش نأب اهيلع سيف راختفا لاط اذ ام نأ كلذو
 ا لئابش للا



 مضض ا

 نذه نم نبرعشلا ننذه تا ىعابعار عفر ل انام م :تريشاطا ١ ١

 ناعركلا نارعاشلا ناده معد ولذ تنصتا و لذلا امنع لازذردقلا يعيظعلانب ,رعاشلا ٠

 ثراهلال وق كلذ نم وةديبع وأ لاق“ امهيلا بح اسر نعل ا اشم ناعنصل اذام ٠

 هنا سحتسا نم غلبف رتس ءارو نم هدشن اأو حضو هن ناكو كلملا اهدشنأو ةزاح نا

 ةعدر نب ديبل لاق مرنم صراءلا ودل مهتهار كلو رتسلا مف عفر ع نأ ىلا ةديصقلا . ١

 دايز نب عيبرلا ىفرذنلأ ن نامت .
 هلأ صرب نم هتسا نا * هعم لكأ ع ال نمللا تي البم 1

 ةعججشا ىراون ىتح اهلخدب * هند ابيف لخد هنأو 5

 تيأ عير ١) لاق د- ثنأام دايز ن عيرلا ىف نبل كلملا دسشنأ الق يبارععالا نبا لاق

 تنأو كردح يف ةمدد يرمعا تناك دق ديما لاقف لاق همأ تكن ذه لاو نعللا ٠

 ناو بذكلاب كالوأ امتاف نكن 0 لاو كلذ كالوأ ام تلءف تنك ناف ابتندا 3

 ٠ نم أهم اف ةلعافلا يهتناك ١ هما نآل وحاوت سدع ءاسن نا ىنعي «نبلعف كلذك ةوسن .

 هن رخشال هنكلو هن . رخف هب , لس -.| نافو ريغ وحمو 'ىثلافاعي ىف رعلاو“ ة ةيسبعتنا

 نو#« زو تبرملا ىلع نوطلغي سانلا ناف هذه موفاف هيحاص هب احهام ةبج نم هسفن

 نابجودهلو الا 'ىث سبل هناف لطاب اذهو ه. نوعم دق ىذلا "يب هاا نوجدعب دف مم

 ثيبجولا حبقا اورك ذ اومذ اذاو نيبجولا نسحا اورك ذا 0 اذاف ناقيرط

 كوفصت ال مهنا ىلع لدإب اياتع موبناع مث بلغ ىلع لئاو نب ركب رخف ةزاح نب .ثراملا 3

 ءاسنو هن يمت بطخو ء + الأ ثارالا تعع انتو
 ءال لا ىلسحلا عفن الو ب * :ذلا ىذبانم ءيربلانوطلخم آ

 ءالولا انأو انل لاوم ري * ءابرض نم لك نا اومتز

 ءافحا مملوق ىف اسنياع نو ولعب مئارالا انا وخال

 ءادلا يشامتلا ينف اوشاعتن * اماو يامتلاو خبطلا اوك راد .
 (يم -ناويح )2-70



 2000 ءالتكلاو دورملا هيف مدت « اموزاحلا ىذ فاح اوكرئاو
 ٠ ءاوهالا قراملا فام ض *« ب لهو يدعتلاو رولا رذح

 3 ءاوس انفلتخا مون انطرتشاام * ىف كابا داتا '

 |” ءاركملاانمو م-زاغ مني * ذا ةدنك حاج انيلع ما

 ” ءازبغ براحم نم تعج © ام مأةف مدح ارد انلع ا

 ءادنا اونج اف انيلع س * دل ما ةعاضق ازج انيلع ما

 إ # ءارب مهمرج ن نم اناف رد * هل نش قيتع ىع ايانج ما

 ا ءابظلا ضب رلا ةرحح نع رت *: هل امالظو الطاب اتنغ 2#
 0 هين ديزب ةين رص ىف لالملا نا لوق حب .ن ىذلا جدلا ن مو

 " انمجأ سائلا نيخ كلنا « انيراوحم ت 00 .أاي
 0 . الا لاقو »

 *« ازيب نكي اب امسا « ازوك يمسي يسمأىذلالا

 :ازوأ ة ةبو اذى د_حجو * ازوكرملابصتلا انردسا |

 قوص لك و هوحولا فارشأ نم لجر ىلع نيرصرلا ءارعش ءايبغأ ضن لخدو

 و وحأ ام لاق هنم كل عشأ وه رعشل ظف حدمم : ل رعشإ كتح دم ىلا لاف هبسن

 لاقف كدتعام تابف مايالا لعدإ#“ هنم رش لك اهس الو ةعفنملا ىلا

 ظ اوفس دقو نيم. ءاننأ # يضم |هف كاصأ نع ثااس

 0 0 وح بذبم » هنأ ترب مرلكف 4

 ' رك ةئسو' كباجأ نم نفاو تلأسع نم نعلو هللا كلنمل هطخسو هللا ةنمل ىف مث هل لاقف

 ْ ضم الا فذ الو كيلع لقي قحلا ناك اذإكيلع فختسي اثر فيدكسلا نم اياب كل

 1 كيلدنلا يف ساون وبأ اندشنأ « لطابلا

 قلرو ىنحار يدنع ناف * قوالا بك لاب لخبت نا
 هلوق هدلو هنأ نظي منو هدلو ساون ابأ نا لاب امم رغشلا اذهو

 قبرها بحل هيف ناك * قيرطلا ةعراق ىلع ارح * قيفوتلا يف ةلبالاك دأب



 كيلدتلا ىف بارعالا ضعبل ىراملا نا « ىتدشلأو » ٠
 حاقللا مدع اهبف ناف * حارحالا يف هلالا كراب ال "0

 ل راا نوطل ةاجانم الا * حاقللا و حافس سلا ىف ريخال 7

 دابع نب دم ىندشأ 0 1

 دئرص لآ تطاب يناف +. ىدتعو ىقدتعام يف است إ

 « يدب يلا ماو ىالجر يتاحار # 3

 نييندملا انءاحأ ضع ىندشأأ , 1

 هقق ىنموست ال ةليلح « تاتام ريغ سفنلا يوه ىصأ ا

 هقفلرم تقفخأ اماذاس * سكلاونامزلا لع ىنوع نوكن 5
 وهو هانعس كلذ ىف رصشوا 1ك
 جرحالو راعال ةريمت رلجات « هه سينأالداوب تلزن اذا 00

  يريغل | ةريمع و | ًااندشنأو 1 ١

 نفسلا ىلع ىلر امدلج نكل * ىرط ونم تيت تصخر اهناول ٠

 نزملاو قالمالاىوسىنامالا امو *« هن تينم. دق اظمن هللا ىلا وكشأ '
 هلوف لوالا ىلع درب يناو كذلا لورا

 بوبسم شحفلاو حرطم زجتلاو * بوألاو راملا هيف ةريمت ىدلج
 بوجانم تالدح م وسلا صخراب « فطن اهلاك ءاسن 2 نءلاو

 بيطلاو نانك الا اهرفص جاملاك # ة ة لا ءاضلإ نك ةريهع امو

 دجوذ لاق عوجلا نم تام يذلا كاذ كو هل لبق لحجر لك نمشلا اذه لثم لاق 3

 ىمازإلا لاقو « هلكأ ,فاتيش ٠ ب

 1 20 1 ماك الل راو د قوس 0 ةلاع ل 2 1

 ةدايم نا لو | 3

 هداك وه“ ناو 1 ءاد ةنايكو د هاك تنأ مأ ردصلا ىف ام ربا | 3

 ميش

 هلاع وه ن 0 1 منش هرابظاو * ان ةلعو ءاد ردملا ف هدايا 5



28.١ 

 ' الرا رهو دحاو ىف نذأ دق ىراو (هغاشأ دقق هرسل داثزإ نمبرملا لونتو
 .. ىلا ريغ ةنالثلا رسو * ؟ئرما فنع ناك ام كرسو

 . لكلا قفاوب امف رخلا لاقو
 احيصلا حييصل يل نافكل « لاالا كرس شف , الذ

 58 تا اجرا ءاوغ تار يبلاذ

 ىمارادلا نيكسم لاقو

 ابعادو كاذو هيعادو كاذف « هتنتلاو ىتاخ ليلخ اماذا
 ابعاجر عاطتسلا ال ةقلطم * ابيتكرتو هدو هيلع تددر

 ابعادخ ليلق قالخأب شيعأ « ىرت ىذلاءايملا يه و.سماىفاو

 : ابعادصتالاجرلاايعاةرخص ىلا# مرسو دالبلا ىف ىتش نولظي
 0 قفقثلا نجح وأ لاقو

 قنعلا ةيرض هيف رسأ امكأو * 8 ىذ ىلام امو نوكأ دقو

 ضمإ لاقو“ هدب ىف رايخلا ناك هرسد مك نم هع هللا ير باطما نب رم لاقو

 رخا لاقو كتنواعم نمادب هيف دي الام ردش الا كرس ىلع كاخأ علطت ال ءانكحلا

 سعا.شلا لاق هّشرب : نار ظناف كمد نم كرس نا

 3 رار د عولضلا ين هم تاه شاام نآس ىلع تردف ولو

 رامخ ىلع اموي اهرشن ن تنك ذا د## هرئارس ىش نعد لوأ تنكل

 00 لاقو

 ناكم داون ءادوسل ناكم * هتنغلا ام اذا د نوكي

 صييشلاوبأ لاقو هنأبخ مل قمحأ اي لاقف كنضح تحن يذلا اذهام ديزم اي ديزأ لبقو
 رخصلا ا نم تذاع 6 د داص #* ه ةرحصل ت سد ءامص ف رسللا ص

 :رثثلا ربك نم داعب الآ كود هطىر 0 ةظيفح ىذ "يك عا باق ا منكلو



 ظ هلل 01 ١
 ا ىلع هان 0 أو سك د مارك تنام امو تو

 رارسالا نم عدو ام هينا. شفا ف يسعقفلا مح ْ

 يبق ىلع لفت رارسالا عدأ الو « اهعيذأ نكل رارسالا مكأاللا

 بنج ىلا اهنج رارسالا هبلق * ةليل تاب نم لقعلا ثيعض ناو ٠

 هلوق رسدلا ىنعم ىف نكي مل ناو ميحس رعش قيرط ىف رعشلا اذه يلسلا راما ل

 يدب اب تضفن تسلا اذا ىح * ةبيتكب اهتسبل ةببت 510

 دعبل ال مللاجر تيب تلتقو © ميكا لاقم ىمفس ناك اع

 كيلع بضغ ةدا نب سداسع باىكأ نم تع نا كلا ةعرز نب /ماسألا ى َّس

 انأو ىنغ ىضرب نأ نم ىلا بحأ ىح انأو ىلع بضغي لاق دايز نب هللا ديبع ريمال

 ناكو جداو آلا هل تضع اهفراش ايلف هءاحصأ ىف اهب ملا جرخو رتسأ ' ىلوو لاق 4

 اوأر نا مولعلف ىبأ- سآ نيدعألو منفاصأل هللاو لاقف ةدعو اددع مهتم 0

 موقلا ةرثك جراوملا تآو الف اذه لم ىف ايوق كلذك لازأ الو اوفرصلا ممم

 اوبصو مبعم ناك قيند لك اوذمو ميفويس نانجأاومطنو اهو مل ويخ نعا

 مهطقو مك ,اود مبق ع لاقذ مريلع لبقأف رمحالا تول يأر كلذ يأر النو مهتيقسأ

 فرصلاو ل هوجو برص مع او انل هللا را مقلد متذسو م كفو.س نافجا ْ

 ناكو هرسس لمحت اردص سانلا قيضأ ماظنلا رايس نب ميهاربا قحسا ونأ ناكو ' م

 لسيف ةصقلا ىمأ اعر هيلع دك ْؤِ / اذا ناكو رس || لحاص هيلع دك ْوِب اذا نوكي ام رش

 كتعدوا كنم با ضرالا ىفام هللا ناحبس رأ يلا م اق ةيم هل لاقو رملا تحل

 هولس ءالؤهاب لاقف سانلل كيوكشاال لاو ادحاو 0 هئاشفا نع ربصت مف 1

 هكراشي نأب ضرب لف بنذلا ند اميرأ وأ انالثوأ نينرص وأ ةدخاوة ادا

 هيف ءارعشلا ضمن لاقو رسسلا بحاصل هلك ىنذلا ريص ىت> بذلا ىف 1

 ماخاب ةفيحصلا كك اهرس ىلع داؤفلا تدتخ :

 محاجلل ةشا رفلا ى وه ةرظن أممج ىلا يل يوه



0 
 « ثيعبلا لاقو »

 اموخأ الاذا ىليل ىبأو الف * ةنابل يبتلمح ىليل كن ناف

 ابك كال ظفحالو دلع 8 هلل ناين )اال ثاؤفح

 دعس ىنب نم لجر لافو
 ا ول نف 18 || هنسشفأف *« ثردح نع كردص قاص ام اذا

 # مولظلا اا دنع ىردو < ىبدح ىثفا نم تذاع اذا

 موؤس ىردضص هتئمض دقو * ىرس ل مأسا نيح ىباو

 مومه ترطخ اذا ىسرمع الو 8 الح ىرب ادخ تحلو

 0 موتك رس نم تعدوتسا امل * ىلا سانلا نود رسلا ىوطاو

 ٍ 0 نامخ ىلزيو ةنس نيس مهدحأ قرسس لان انهاه كحو خيش شل ليقو لاق

 تطلا ءأ تناو سعأالا ديج روتسم هلك كلذ ىف وهو ةنس نيس ل عنصيو

  هنع ةرس نوكي نمو تنأ لاق قاف آلا ى هب تربش دنو ا ةسخدنم

 سايعلا وأ لاق لاق ىمش ها ءاقلا نب دمح نب 0 وأ ؛هلاح نوكد' 'ىث ى ىًانايبصلا

 لعرا اد_ه نا ل ٠ لعأ أو ينم قفا تلا : اي هنا هللا كيعل باطملا دبع نبا

 ادحأ هدنع ناتنت لور شف ال انالث ينع طظفحاف باطملانب م ىنعي كيدي

 ْ ةيذك ىلع كنم نملطي الو

 ظ م46 ىنامالا مذ ىف ءاج ام فحم

 لقملا نقلت ثالث ديزبلاقو « يبملا لاق اعاه مرحأ *ىث ىأ ةركب ىبأ نبا لئس لاق
 . لاقو, كحضلا ىف بارغتسالاو يملا لوطو باوجلا ةعرس فعضلا ىلع ليلد اهيفو

 ملا و ينلا دانزلا ىبأ نءا لاق ىممصالا لاقو ؛ معنلا رم“ ىيصن» يثرس أم ىئءملا ةنابع

 "7 رعاشلا لاقو ناسلل تاهرتلا لثم شفنال يئمالا ةدابع نب رمعم لاقو < ناوخأ

 . ادغر انمز اهم انشع دقف الاو * ىنلانسحأن كت اقح نكت ناينه

 راش لاقو

 امميمذو اهدومم انل نذإف * يضميذلانامزلا ثيداحأ انررك



 رف 97 7 كنق و .نآ 0 نم بي 1 مال الا لاق 0 ب نع ىدصالا ب ور 1

 َكِلْذ ىف هياء ثدحو كلم اذا هنأ ىلا بهذ هل : اك لاق هيلع كت ردق نم ةذللا يف اظح 1

 تمظم امروثأْلا ثيدحلا يفو لاق.“ ظفملا ىلا جاتحاو لاول فاس ٠ كلا ٠
 ةنينق كدنع نأ كرسأ ديزأ ليقو “ سانلا ةيؤم هلع تمانع الا دحأ لك ةيح 7
 ري ثراملا ىنأ ىلا اومدقو لاق « زاهملاب راثإ لوذد هرم مأ نباي لاق با رم

 لاقو لاق بئاغ ىلع ىفقأ ال لاق جذولافلا مأ بيطأ اذهأ هل | ولاقو صييخ ماج ٠

 لاق لونا لاق اذه 0 و لاق منأ لاق كل دال“ هده نا كرس لحجر يدم َ

 ممل لاق كل ةبإلا هذه نا كرسرا ديزأ ليقو“ روعا انأو م ةنس شدحاو م لون ١

 لاقو لاق“ ئقنالا * نوكي ال هنال لاق ة اذهلوغت ملو لاق اطوس نرشع ٍترضاو

 هنأ لوش فاصملا ل هسفن نطويلف رمعلا لوط 1 مركب ىنأ نإ .نمرلا ذيع 2

 قو :للا لاقو ميج وأ قيدص وأ مع نبا 1 م وأ خأ تو« نم واخي ا

 عيد ن كداجال لس يدل « اولمحت ثيح ىلات اع 0

 « 2 عونرنرلسمل ىلب نيلب * يوالا جرماع ىتاللا كناهخو 232
 ظ 5 تنأو اذه نع كتي # املاطف عاجش بلق ن اق نم كندقف

 ؟ عر :رلام ايانن كانه تفرشأو فرقا ريغىل ترقذ 3

 ولةعاط ًايرع تيطعأام لاصخ عيدأالو وأ اثعشالا ن دمج نب نيرا دبع لاقو ل :
 لاقو , اريدص أر نك ولو نارقلا تأرق ولو تبسأ ىو هما ورم مأ تنام ١

 تولوا تكف ءارعشلا ب < ناكو كالا دبع مدقا 1

 نيباسنلاتوعدف بسنلا بحب ناكو بعصللا عدقو كلذ دعب ال وصفر و لثلا و دهاشلا . 0
 كا 0

 ديزي لاقو لاق ,ةنس يف هتظنف نارفلا ىلع نيدد ناكو جدخ دقو ةْئس ىف هتيلعتف

 هلك كلذ لبق جرف ىأ توكو نار كاطنخار جحأ ىتح جرخأ ال بلبلا نا" 1

 نأ تينمتف يك مل اخ ةعابخو وده انباحضأ نم ناك ي ي4 نب للا دبع لاقو“ ٠

 اناس تمدقف لاق ركسك ىلأو عامس جوزت :اناو املاس ىنانا نم قارعلا ىلا يسن 7 ٠١

 ةعمو تارفلا ىلع كلما دبع نب ماشه فقوو لات ركملا تن 0 تجوزتو



 | راادعلاقو تارفلا نماريخ ربن ضرالا يفام ماشه لاقف مسر نب نجرلا دبع

 " تارفلان سلا وألاقو“ نيةفانمال هرخآو نيكرشمال هلوأ تارفلا نم ارش رهن اهف ام

 1 قدزرفلا لاقو نادفارلا امهونادثارلا ايهو ىم.صالا لاق قارعلا لهال نادفاو ةلجدو

 صلرملا ىلاولاب تسا افيفع * فع تناو ني:مؤأا ريما

 صيحسقلا ديد خا ايراز هءدفارو قارعلا ىلا تثد

 صواق ىكحرو ىلع هنمأتل * ضاخم ىعار ابلبق كي لو

 صييلتا لك ا هموق معو © « ىلا وأ قارعلاب قبش

 لاقت لا كيع ماد“ . ىلع درو ذا صاع نءا عم ريس ةشرخ ن ناليفغ انمو لاق

 نو ذعتسإ ١ مها هللاو ريمالا امم .أ لجأ لاقرسعأ| اذه لهال ربما اذه ا نا

 ناك نا ايلف هيف مم ريم ع 9م وعلا هيف م-مايبص 2 و هيلا لا موهأيم ضيفو هءام

 اذه رضا ام دايز لاقف صاع نال اودع دايز ناكو ادانز موب تاذ رباس كلذ دعب

 ممايبص هيف قرغإو مهرود هنم زين ريمالا | مأ هللاو لحأ لاقف رصلملا اذه لهأب رولا

 1 دق انا ىلعو لوقلا نم ةلمحت روفصملا ىف هنوعو هلل مسي لوقئسو ؛ نو.عرتسو

 لاط  اذأف فانصالا كلت: فيعاض' ىف نقرفت تامطقمو افارطا هنأش نم انرك ذ
 هتموح يفو اكلهتسم هراغ ىف لوقلا نم ريصفلا بابلا راص هنونذ ترثكو مالكلا

 كلنو تالوصوم تاعطقملا كلنتو تاعومم رقفلا كلن نوكن نا ىأب الفاقرغ

 ظ دحاو ناكم يف اءمتي قابلا نوكيل هيف انرك ذ نم يفابلا غم تايصقتسم فارظالا
 . ىفأ تسلو نساح لا رهظأ م اظنلابو لكلا مثتلِي ضاعبالا نمو ةوقللا 2 2

 ملل نع ْرخ نمو هيف ؟ ىد 5 لكل هن هر هلو 4 ةظاحالا لاكشالا هذه ٠ نم يف ه ىف
 رج بج جر ب ج17 1777 717 ا تي

 ٠ زبعأهيف'ىث لك جارخت سا نعو هرخآ 0 نع ناك هعضاوم ىف هعضو نعو ريثكلا 7

 هءاتك عفش ول بابلا ادهو ثرملا نمنوهأ دضفحطاو طابن ةسالا م نم نوها هنأو : ْ

 ْ ا الع عسوأ ناكو. اديعل الذ ين« دوجأو افاعضَأ ةءاور ينه راك أ وع نه

 00 ام وحال موفأو ضهاغا ديعبلا ىلع صوغأوأسح قدشأو ارظن فايلأو
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 غارفو ةوبشلا طارفا عم ةداع نسحأو ةيانعمنأو ةم اس لقأو حرف نسحأو ار كا
 ةتنكمو رمعلا ىف هل دم مث هنر هن رع 0 هماع يف عمطلا ةوقو لمالا دعلو لابلا ٠

 ناكلو هنع ابوغ ص الوق لافو ازحمم |رسأ نمطو ةل طعم دا دق نس 3

 لادكلا ىلا فيضأ ناو ناسنالا نال هزاحت رادتم لع هدعووهلم لع هلوق لشن
 ةضوءل حانج ىف ام لكب هماع طيح نأ لاكي ال هناف ءالملا شتافو ةغالبلاب فرعو ٠

 ىف باق لكو عاو ثاح 1 0 قافتضاو مع راظن لعب دمت_سا ولو ايندلا مايأ ٍش

 نم ةيعرلا دنع سبل ام كلذ ىف ءارزولا دنع نأ كشأ امو“ بتكلل ةسرادو 2

 ةكئئالملا دنعو ءافلخلا دنع سيل ام ءايدنالادنعو ءارزولا دنع سيل ام ءافلخ ادنعو ءارملا

 ملع ء اع ءاو ؛ دعأ هغولب ف قالو ربك ١ لجو زع هللا دنع امو ءايدنالا دنع صا

 هللا مع كنف تاق ناف 3 موهحاصم رادقمو مهرطف ناخا ردق هفلخ نم ةقيط لك هللا

 ةحاح الل ولو تاقولو ف ا ريغل ءاوسالا فدرع) ” زوجي الو اب | اك ارسال مد لجو زع ١

ىلع ع |_سالا ىلا اوءاتدا ا دفارتلاو نواعت || لاو يلا ىلا سانلا !
 لضش ىباعملا وأ 

 صاخ هل مإ ال يف تامالملا عرذت وشو تامساارن داقمزوح تاجاحلاو ءارسالا ىلع 1

 يبارالاو ناولالا بيك ارت كلذكو ةمئاق ءامسأ احل تسل اهلك تايصالتاو صاخلا |

 مدآ ملع ناكدق هنأ انربخم نكي مل لجو زع هللا نأ كلذ نءىناوجو « اهجئاتنو موعطلاو .
 دود ا ديعلا ناك اذاو 4م ع ردش 'ىث لك ىلعهردش نأ زوال 3 ىلاعت هءاعل 6-2 ل 1

 ع وانك هعدتبا يذلا هتان ةشحو هعرتخا يذلا هر ةفص غاب ام ال يوفلا د : مجلا :

 لح وزع هللا لاق و هترخاو هايند يف هتحا صم مع ابلك ءامسالا مدا مع وهلوش ينع اا هلأ ٠

 مالفأ ةرحش نم ضرالا ين نأ وأو لجو زء هللا لاقو ميلع ع ىذ 1 1

 نم [سهاظ نوملعي ىلاغت هللا لاقو هللا تالك تدغنام رحأ ة ةعبس هدع) نم هدب رحبلاو ٠

 قاختو لجو زع لاقو وه الا كير دونج معي أمو هوانا تسدقل ط واسدلا ةايحلا 3

 عيمج مج ىلع تمقو ةيطاخملاو هلم مك ريغ مولعملا نم بايلا اذ_هو ' نودعت الام ٠

 "الو سسع لود ردع لهأ لع عقت ار فائضا عيمج ىلع ء تامتشاو نيمدقتللا

 لوا لوذدرخا الو و مل ود مل عبأن ىلعالو سذج ل لود سنح ىلعالو داب نود دلب لها

)5 6 
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 مد سانلا روذ فلأت ىتلا ريطلا سانجا نجد

 3 ةيحو ةفلإو 0 اشمو ةسانف هده نيف ضشيفافإخاو رزارزلاو فيطاطألاو ريفاصملا

 مل ةينبم اراد تدجو ناو مهقرافت ال ريفاصملاو مهنع برغتو مهبلا عطقت فيطاطلخاو
 ناسنالا كلذ: 48 خرغ اذا اهيف مق هل 0 ا 30 نا قدو نامنا ! كسلا تح ا ع

 ميم مقال مأ او « ف اس اهل ةليضف هذهو نكست هأن كساو قرافت هقارغبف 9

 ١ ىثحو وهام ا“ هو>ردبو هلاح اوايزيو هوتلعلو هود 0 "نا دع الا مهرود ىف

 لع ةليضف كلدب أملف كلذ فالخ ىلع ريفاصملاو ء نمالا كول شو امرو يراوط

 ١ كلذكس بلو ؛ةرص تيبثتلابو ةيصهسفنءاقلنت نم سانلا شياءيو تبذب ام وبف نجددو

 ترح لو أمم بيحتت لإ ف ضم نأ ىنغلب دق و ريطلا نم مانا ىلا يي وأ م يش

 - هيوج ينثدشحو ةريثكلا خسارفلا نف هسفن ءاقلت نم ةبادحلا امأف “ ليم نم عجرف
 الا روفصع ةرصبلاب قبب مل ردايبلا نامز ناك اذا الاق ىدراوم ا ةدارج وأو ىرملا

 رادلا لهأ حجرخ اذا ريفاصعلاكلذكو هخارفو هض ىلع ماقأ ام الا نيتاسملا ىلا راط

 00 اهل نكي مل اذاف خارف وأ ضب ىلع آلا روفصع رادلا كلت ىف ميسقب ال هناف رادلا نم

 قاحسا لاق كلذلو ةرومعملا رودلا يف راكوالا امسفنأال تسلاف تشحوتسا لأ

 . اهرفاصع اهرود ىف ةث * >ولا نم 'تس ام دادغب كلتف

 1 1 3 درق اماهريفاصع تدح وذ نيناسلا يللا أهمم لئابقلا برق ردق ىلعف الاق

 لع :ايقلا ريفاصعلا نم قب ام عياص كلذكو اهيلت ىتلازيئا سلا يلا اهماقن تقبس دق اهمم

 -اخسرف نيرشعب هيبش كلذو نيتاسبلا رخآ ىلاو ةرصبلا رخلا ىلا ريصت ىتح ةيقاسبلا

 ةفورعم تاراهأ ىلع كانه نعم تانفأ ردايبلا ص ىغقشناو !تاحاخ تريطقشا اذاف

 ٍ نم برضف ترم ةنال لع هلك ريطلاو ؛ اهراكوأ ىلا ريصت يت> ةمئاق تامالعو

 ةميهلاف أعيجج امهنم بكرملا كرتشماكبرضو ريطلا عابست برضو ريطلا 0

 عيسلا و كلذ ريغب يذتذي الو تابنلاو روزللاو بوبحلا يذتغي امم ماما هايشا و ماماك

 نكلو ىذذتلا قرط ىلع سبل حلما دسالا لكأب دقو محللا الا ىذ ني ال ىذا



 مد ا ْ
 ىذي سد هنا ريطلا ماب وفصنلا هذ كراشب اف تفصل قل نير
 عابسو ةربادلا رخأو ثالثا همااصأ مدق دوعىلع طقس اذا امم وهو رفمالو ل

 امخارف مقلتريطلا مئام نأ عبسلا هيف كراشي امو نيعبصا رخؤتو نيعبصا مدقت ريل

 خرفو مطيالو قزبال جورفلاكرفف فانصأ ةنالئ ىلع خارفلاو « اهارج ملت عابسل
 مقلي وهف عاب_ساا نم اهفايشأو رقصللو نيهاشلاو قرزلاو ى زابلاو باعللا ا خرفك

 شر و ةدارملا ديصي هنأ عابسلا نم ةيفو “ هجولا اذه نم روفصملا اهههشأف قزبالو

 ىدآلا سأرب هيسشأ أر ضرالا يف سيلو محال هخارف مقليو مسالا لك أبورايطل

 ريعبلاو سرفلاو رونسلاو باكلا سانلا شياعت يتاا سانجالاو“ روفصملا سأر نم
 امعيج ىف سلو اولاق « روفصملاو شافلاو روب :دلاو فاطملا و ماملاو لغبلاو راجلاو

 ةالقل الا ناك كلذ ىظن امو اولاقروفصملا نم ارم رصقأ الو لذبلا سدا
 ىلع لاغبلا ىزنأ نابلس ني دم نأ نوحسزرو ءروذصءلا دانس ةياكد 0
 دعوت نال لع كم را كعب نرزاربلاو رود1ا ىلع قاتملا ىزنأ 6 تالغبا

 يف ابن» ىوس نيح رفاحلا رئاس نم راعأ رصقأ اهايعأب لاثبلا ند ٠ ةلودفلا كا

 ال دساف احاقلإ حقلي لغباا دجوو دافسا .

 ريفاصملا يف قطنملا بحاص رك ذا : هيبش اذهو متروك ذل ضرع 6| منال ضرعإ

 ةارااز ؛ ةدحتاو ةنيس آلا مال نأو“ ارامتا لوطا اهنالإ نأ ركذ هن هل

 ريصتف نمسلا يف طرفتو ىهدب لابحالا نع لجرلا 2 نا لبق لبخلا نع طق
 نابالاو ةكمرلاو رجلا كلذكو ؛ ؟ارقاع رمت الف ابنم نعسأ ندا نوت ٍْ

 م نافلتخ امهو هحافلالد وعا نوكيل لاحقا ى |. ينس و ةمعطلا ةلخنلا كلذكو. 0 ظ

 م روعلا رب هق نا اور ذو“ شيع الو م

 نيملا ىف هنروك ذ د زيغ أ سلا لضف نم :نأ كلو يرخأ هل ضفروةصمالو“ ِ

 ةيبظلاو سيئلاو ةمعطملاو لاحفلاو ةجاجدلاو كيدلاو ةارملاو لجرلاك هيانآ تنذ

 نوذربلاو ةكمرلاو سرفلاو رحأاك كلذ سبلو ام اناو جاردلاو جردتلاو سواطلا

 ىف لصفنت الو كوم لبقت سانجالا هذه ناف ةوب لاو دس الاو يحل لاو ةق
 ىلسلاو عرضلا عض ومو ءايطاالاو بنقلا عضاوم دقفتت ىت> رك ذلا نم ىنال زيملا ١
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 8 ال ةيحللا 1 ءاووس هيلع 2 ذلا روفصمال نال بيضقلا ع 3 يار رفل عضومو

 1 تن ا اذاف * روفصعلال ةليضف ضنا هد_ف كلذ هب شو كيدلاو سيتلاو لجرال

 | ىذا لثم ةدعاسلا نمسانجأالا نم*يثنيب سيلف بطعلا اهيلع تفاخ وأ اهدالوأ
 | هس لك ًانلهركوو هّشعو هرحجوحت تابقأ دق ةيملا ي رب روفصعملا نالريفاصملا 5

 ٠ هعينص لثم عنصو هيلع لبقأ الا روفصع هتوص.عمسإ الف قئوبو حيصيف هخارف وأ
 دقو ضرالا ىلا طةسو ضرالا ىلا ت تافأ امروخارصو ةياغتساو قلقوةعولو قيرحت

 .  نرطيوهنحيم نازب الؤ تاذ ىقدأ هشار تن دق ناك اذا هيلع نعمت>يف ةمحلا تيهذ

 | هوو هيلاوح راع ضو اذاف ضوبالا ىلع ةوف خرفال ثدحي كلذ نا املل لوح
 1 دشل ىع 1 ناكو لمعلا كلذ هنلمتحم يِ

 قوعللا ة ا ' ندفر ر يتح * قوفد لذا 1 ثتحاو

 دشطو

 ْ .« اروذحلا ام امنع ث ةحاو <

 000 00 او ءركو نمر وضع يخرف ذخأ اناسنا نا ولو الا جسيم ةيشاعلالوقتو

 .صفقلا كلذ ف لخد ىتح لزنلا كلذ ىف 1 روفصملا دجول هلزنم يفارها وأ اهارب

 راططخاو رب ,رختلا ةباغ كلذ يف نالمتحي مع هنع ىنذتسإ ىت>هشيعل اع هدبعأىف لاذ زب الف

 ىذثلاب 6 نأ عيطتسنال علا و ناخلو امهدالو ىلع ةقراا طرذ نم كلذو

 - رعاشلا ا عمخ اد ىهفاجرع تقلخ اهنال عبضلا ابنم بورض

 عامخ ام نيفاملا محأ < # أ انباو لأح تءاجحو

 نيصحلا نب كردم لاقو

 ظ ..ااهنع مآ تورهاع 1 ملظلا نم * املاعش لخزا ىردت أم رسعلا نم

 1 6 4 كلذكو“ ىو هءاكف ا ىلا ثحأ ناو أ اسنلا ع لزقأ بذلاو

 سعاشلا لاق 0 حمس ال ورف اسنلا

 بلا نم ملين « اال جيش ىو
 نكن دل وه اعاؤ ودعلا اودارأ اذاو

ذ. 3و ©« أهم ماوفلاعفدو بنولاو
 1 يشع عاف دسالا ك كل



 (دك) ظ
 دز وأ لاق قلحت ىشماذاو صيهر لأكل |
 ريسكت دعل نم هدعاوس تهو * اثعو هتلخ ىثع سنيب اذا 0

 هناف بارغلا كلذ نمو « اسنلا ياشإ فص هوا وهو يثلاب ح.سي ال سرفلا كلذكو

 سعاشلا لاق ديم هن 0

 لجح حبصأف هتافف يرخأل « ةيحس نه ةيشم موب كراتك :

 ظ حامرطلا لوا ظ
 ديقم نينعاظلا دعن رادلا يف * هنأك حانجلا افذا | ممل

 اهنمو بشي ام اهنمو ىذ“ :ةحلاو* دسالا لا رط ىف اههابشأو دورفلاو ر ريتا

 هلك امد لغتشن / شرنلل تعايناو كتشحا اذا ىثالاو هسذ ىلع موو ب تصل 5

7 

 ١

 7 ريطت ةدارملاو «حمالان م عرسأ طبقستو ةكرحسأرلا ىلب ىذا امندب رطتست اهنكلو ٠ 7
 ا
1 
 َت وغربلا كيع سلف ى كا بهذ ُث وغربلا ور وفصملا ىلا َت رص اذاف رءطن و شع 9 ْ 1

 ثوغربلاو لدقلا له الحر فصل قاد نب نسما لاقو بوولاو رومطلا الا ْ

 هبأنو هم هج 0 فاو" .ىرماط وأ 9 1

 كلذكو ثوغربلانوددرب اذارصاط نباو صاط س انلا لوول : بانو ثوغربلا نال ٠

 هدنع سلف ف أمبءف 2 واعم امههضيف تش و هياح -- م 3 اللا ف رعل سيل ر تسلا ١

 عمجاو ذاق ريف أ صع عمجاو روغصملا وهو ا روفصملا ىهسل كلذلف نازقنلا الاخ

 ةريمك | "وأ تع ر وفصعلا مسج لثم'يشل سيلو“ و ىثلابحمسيالف أ راغصلا يه و زيفاق
 ١ ا
 كافر وغصعالام حط يا لا اذا ضرالا ىلع قولا ةالصو ءطولا ةدش نم 1

7 

 َت وعنم تاك |او رح>ةمقو هيلعهعثو تدسح هيلع ىثع ىذلا حطسلا 0 " تنك اذا ١

 ءاوحل الا نم هتضب ةياجن وفصعلاف 'ي * لك نم نايصخلا كلذك و ء ءطولا ةدشي ٠

 ريطلا نم بابذلاو ةريثكلا فانصالاب ماسجالا كلت نم همسج طسق نم رثك أب. 1
 وطخلاا هن راقم ىثللا ةحيلم ةاطقلاو ايوتسم اثيثح |اطيسايسشم يثعو يذلا دي ىذلا

 سعاشلا لاقو ةأطقلا ىثمع ةأرما ةمش قطو دل 0 ا

 لافك الا ججاور نولبلا ب ف + ادوأ حال طق ىشم ونبي :
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 ْ ش سعاشلا لاقو

 تاتلا لالخ يل وأ « اطقلا يثمت 5 نش

 ظ - هابتل لاق ىثلا لوأ 'ىث يأ اقو.ديبال تلقو ءاهنيشم ىف رتخبتت ةرقبلا تال
 ١" ةكاق اهل ترسكنا ذا عيرالاو نيلجرلا تاوذ نم ناويح لكو «ىثملا يف ةطمرقلاو
 أ ىف ةئلابلاو دافسلا ددع ةرثكف لاق« ةتبلا طةسن اهناف ةماعنلا الا ةحيحصلاب تاماحت

 ظ 0 سانجالا هذه لغي ناسنالاف ناويملا نم بورضل ددعلا ةرثك ىف ماودلاو ءاطبالا

 35 .بايدلاو و لرولا و لحاف دافسلا لاح ىف ءاطنالا امأف ةّمزالا ميج يف هيف 0 كلذ نال

 ١ ممزدقو ريفاصمالفددملا رع امأذ“ فان صالاو ساند الا هده ةذل ةلمضف هذيفربز انلخاو

 لاق ىذلا نا نيد ريمي انباحصأ داع ةداهشلا مل طاق ناكو صرب الإ ىنتعلا هللا كيع وأ
 ا ان هو

 ا قحأ هلثم نمو هن و كلذ نأ الا هعرق ا اس دحاو مد عر ىطارسملا هل

 ' مقلأو عرق نامح ىب سين نا نومتزب نامح ونبو « ةليلقلا مايالا ىف ًارفاح دوعل ىتح
 مهوحمب نع ضع لاف كلذ اورخفو 5 نا كل

 . موكالا هرحا د> دحلا ع نع * مهدوتع بدمع نأ يب يب ماو

 ئلس ايف نأو حلا بات ىف قطن ا بءاص معذو
 3 محقلأو 1 و نا سهدلا ن 2

 طرفاو راختلا م نك فرع يدل ف جدأ | طرفا اذاف يهخ نا كعمل 0 نعم

 ا ل 0 نايملاب هتبط نا ىلا 4 هحاص جات دا رادقلا ند جرخو ب بحعتلا ف بحعتملا

 ا ةناكح را 00 ردا ولج ولو 0 ال ضرعت دقف الاو هلثم بذكي ل ىذلا

 اولاق, 'مهيتك تآورأ منأو مرادفال نوصأ كلذ ناكف كلذ مه رضأم هنيع نع اٌؤربتو

 2-2 نم وح امههاحانحو فاطمللاو روزرزلاك نيلجرلا فيمص 07 حانملا كيج لكو

 0 رئاط للك نولءح : منال رث ءاطلا دب م ناحانحلاو ة هنوأ روفصملا لحرو روفصملا حانج

 1 ناسنالا دب م 0 هاحانح ناسنالا ادو هادب 0 0 عرأ د ناسناو

 و 7 ضعبب ناكم 82 هللا نأ 37 1 مكاوت لع ىنع دق نا 0 نود

 ١ يلع ةبادلا ىثنك كلذ نه ابيفام ىلا اهعئابط امذجتف لوسأ اهماع يهو قيلأ لامالا



 مين 3
 نع عفو * كي د 5 هحانج ت66 0 ناسنالا ىلع كلذ لف ١

 ا نم 0 0 5 نم ربك ا ساثلاو ايل نك

 تادهابط رو : اهدأ ف 0 0 ميلجرأ يفومكدا ْ

 ءاممالاو ا يهو رالا نم 1 دحأ اهذا 2 ابق 0

 تايلا صر سانلا لزانم ىلا تايحلا لتيو امحاف امرت فقسلا ب

 ةنسالا شيمنال متروك ذ نأ اومتز نيذلاو « اهضبو ابخارفو ريذاصملا عالت
 نوكت دقو كلذ مهشرغت نوعيطتسي فيكو كلذ سانلا اوف م ىلا نو

 عم مهو ابخارفو اهضب نم ةءوامبو ريفاصع عوام ترانا وئاذلا برق
 دافسلا ةلقل هرم لاط اا لثبلا نأ اومعز نذلاو اتيم طق ًروفصع اودي

 نظلا ةبج ىلع كللذب اولاق ول هتماغو دافسلا ةرثكل هرمع رصق امنا روفس
 ان ف ةح وأ روما ريغ رتلارومألاو ءايلعلا ن نم د 6 مهمل مب

 لئبلارمت لوط لءلو ليلدلا هبشمو ليلدلا نيبامقرفو برقللا 0 7 نيبام

 روفصعلاو ظففتلملا هذه ىلعمزجت نأ انا ىنبطب سيلو * رخآ 'ىثلو| اولاق يذلا

 .ذؤم ددح توص هلو يص 3 رطاماود ف هناك يت> 0 اجراخ ناك ام ظ

 صفق ىف روصخ هنالق اق اغا لباب ١١ نال طاغ اهو د ارقتسيال لب ايلا نا

 . ”نوملعل اقتل ىف ةروص# ربغو اهراكو أ ريغ يف ريذاسملاو للبالبل اوناع

 .ىذلا ناكزالاو رذحلا ةدشوس هلا قدص امأف ةكرشلا لبلبلا لظ رونا |
 عيج دنع سيل ام هنم روفصعلا ذنع ناف فار كا :ءالو. فاوطلا سم

 ضعل هنوصة دل منها كلذ نم دحاو باص ىف اوبكرو ا تممتجا 4



 ففرل

 : هارب الق رجح هيمر نا ديرب هناك ضرالا هيد يومو هن حيصيف هنم برش نم

 ا بحاد عزو م اهلخا ٠ نم م نكت ليك نم راط ةأ ةاضخ ىلع هذي تعقوناف كلذ لفح

 َُك ودنا و رجشلا لخدم راما نال لاق وة ةوادع كوشلا روفصعو راجلانيب نا قطنلا

 د رميا حرف طقسف راجل قمن امروهشع ددبيف هركو هيف ىذلا عضوملا محاز اميرف

 آل 11 لعو هسأر قوف قرز روفصملا هاو اذا كلذلو لاق هركو فوج نمهضيب

 عيقفلا ودوسالاو يدارحلاو غيصالا هيف باصيو قلبأر وتشمل اعروهحايصوهباريطن

 صاقلا ىلعالا دبا ليةيدسالا دز وبألاقو « ريثكلا نولاب هوءابكلذك هوداصأ اذاف

  قولسلا ىمس لو لاق اق هنال لاق ايطاق ىلعاقلا باكلا يمس مل هل ليقو لاشو افط
 لوم تبابص 2 راند َن ورم نع ةنيع نا ىدحو قيوالس هيال لاق أيقولس

 ملسو هسي راع هللا ىلص هللا لوسر لاق لاق :ساعلا نب ورم ن هللا دبع نع صاع نبا

 امو لوسر أي لسبق اهنع هللا هلأس الا اههتح ريغ ابقوف اف ًاروفصع لتش ناسنا نم ام

 رد داق روفصملل لاَشو أ-مب ىمرتف اهسأر عطقت الو اهلك 8 مذ نأ لاق ابقح

 رفص) رفص دف رجلاو قرحلاو ربانفلاو ىاكملا ىف لاقتو لاق اربد رصن نوفصملا

 ديعلا نب ةفرط لاق 0

 ىرفغصاو ىغيبف وحلا كلالخ * رهعع ةرب_-لق .لكرم كلاب

 ْش ريرج لاقو روهصملا قطن دق لاَسو

 قطاونلا ميرصلا راض تبهو * اوسرع بكر || نا اممم هرك ذ ىوس

 ع | مون لقد حبصلا تنو عض ١ ريفاصملا نا كلذو ع مص روفصملا را ذلو

 ورم نا ا

 ريذاصملا حبصلا ىف 00 * ةرهاس نيرا وح ىل ةلبيلاي

 7 ديزي نب ديأولا لاقو
 هفاور أر يشام ثتحاالو * هريفاصع كناضأ ايلف

 هقاروأ رضان سبلبو  ايراع انا ىرتش ادغ

 ةقفضسقةسع نضيف م نادم



 ريفاصملا تاوصاب < ا ناز زرع وألقو |
 لاقو ءافخسلا مالحأل ريفاصملا مالحأب للا ورضي مهنا كفو ا عضوم انو 1
 ٠ ةمصلا نب دب رد 8

 وفعل مالحالا فو ب ريبك ملأ < م ع ابو ىلا ام ناب. ل1 ٍ
 تبان نب ناس> لاقو و 2

 ريفاصملا مالحأو لافبلا مسج * متع نمو لوط نم موقلاب نيالا 00 ٍ
 ديبل لوي ريقحتلاو ريثصتلا نم بابلا اذه ينم يفو ٠

 رحسأا مانالا اذه نم ريفاصع * انناف نحن مف انلأست ناف

 ديبل لاقو #2 بارشاابو م اءطلاب رحسأو * 2 مطوق ىلع عودخملا د و

 لك ىندفرحسأل موقلاقوناسنالا عاب رظ فعرض نع رب 6 * دودو نابذو ريااعا

 م رحسلارت دلو * بارشلابو م رحسنو * هلوقل ةثرلا ىلا ب هذب رح يذ

 ةيدب نب فافخ لاقو كنم تسل ىأ كنم يرحس تدمرص هب>اصل لجرلا لوشن رخآ

 نوع ميرص ريغ كيف ىناو * ىواست نارضام اند ١ الولو ْ

 مخ نب سيق لاقو كلذ ك تسل لاق هناكف 00

 رتحدم م رمات تعءججام كرتتأ د كم ينيعظ ع :
 0 م د0 م 7 3
 0 مر عاجل ريك حيشو اجرا راهي 52008 5-5 نك ين يل ها 0000 و ل ا ل ع ل

 ا نر ا ا 5 ني ا 0

 رخ "لا دشنأو هنه اسلا هتك ر دن ىأ

 ها ]خا نا اقيلظ ن 5 تمجامٍهذبأ

 تتقون او دوعلا ىلع ءابر 0 ىقرت فيك اوذصو را ةدشا وفصو اذا 2 0

 دِدز وأ لاقو رذ ةدش نمد م تان ضل ردغج ىلا ريفاصملا أجل 3

/ 

 دا ا

 ءازوملا تاصلل تحال نيح © يىلرش غطخ ىعش عاس ىأ ْ

 ءايرلا هدوع ىف ىفوأو ٍبضلا عفاهرك روفصملا :كاتحإر ظ

 ءازعلا ماري تكخذأو ه * عا رك يملا بدن ايفو

 ةايملا ةري_حملا اهمترخس # را حف ان مو نف

 ( سم - ناويح 0 )1٠١-



 _ ع

 '0 اهورص ومني نارقثلاو بضلا عم * 'يجال رحلا ىف روفصعلاو تروا

 0! 7 نارقشلا نم هدجاولاو دوعلا س ار ىلع ع ىأومسد هلوق ءابرهلا نارقشلاو لاق

 يمسي ناك لبالا نم برعال ناك ل-+ مركأ و نيشلا حتفو فاقلا كير نارةش
 ظ اذكواذك كاملا هب عنص نولوقب اوناكو“ نامنلا هريفاصع هدالوأ ىمستو ًاروغصع
 7  نامعنلا لبا ةلوذ نيليكلا وذو صصاعو سعاذو روفصعو هريفاصءنم ةنام هل بهوو

 يفلا هيلا فايضت ساوقلا روفصع يمسي لحرلاو روذصعاهدحاو ريطلا ريفاصعو

 70| لاو روقصلاو نيهاوشلاب هل مام ىلع ىىد نيح ريش نبا هرثذذ دقو ةيروفصملا

 لاةفقدانبلاو

 روط# بغاس ةودفب ادغف * هليا نج دب تاب ناكأ لك نم

 ريدقتلا نرد هلركف اسم « ًاسناتسم ةفك بلش مرض
 روط قلذم لكب اكص « ارسايمو انءايم نمل يتأي
 رودلا تايناج راصف 'يث ه اج ناف نهدي ريش هنم جنأل

 ريثوتلا ةقيشر لكل ابنع « رسح دعاوسلا نم نيرهشف

 ْ روذعم الو رذتعع مييف * هيمرب هاد ىوشت ىذلا سيل

  روتب بارحلا ةبطعم لك ىف * ةيدغ قورشلا عم نوءعوبلي
 روفصع ىلا تبسن اذا يزعت « هذي 0 عنا وم تايشلا فاظع

 00 دل نص تاياشتم * ايساوسنكالابرح نع نيف
 ريسخنلا'نم تاس لصاوتل « اهمناو سوفنلا جيبم اهل ىرجت

 زيصل لك فرط رس ولا ىف * دعابتم نبابتم ى نا ام

 000 اكمام | طقتم « هاج ندصق اذا نيببش نع
 روسنم ىلا بوا-و 5 *«- صلخم نين نينجا توق

 3 : روهانلا رئاطل هيلع م * يرملاو مدا وقلأع نم حانجلاى راع

 ا اذار - 7 روبظ رك ذد وهو يروئدلا يب مالا ناد كم وهو يرسلا نبا لاقو



 فشل 2

 لايرجلا ةفالس قسأو ش * تافه ضم نامز ف ٠
 لاخسلا مل باثذلا ىو م د الا مم الح روفصعلايو 0

 1 -- دإ' 3-5 ىو شيال ضرب نا كالذ هاف 6 ريظ اذا 1

 دربلا هيرضف عتفلابو هن 0 _ يناس م ع نا ا قو؛هد
 دقو هئاعو يف هاقلاف هحانج ىلع ضبقو روغصملا يلإ منا دقو خيا ىلا ع
 نافو هضاب نيفاشملا ترصاوتف لاق لامشلا درب نم هبجو دصي ناك أمت هنيع ٍ

 ىلااورظننال ابنم روفصع لاقف لاق ةعمدلا ققر محر حا حلاص خ خيش هناف مكيلع

 ةباؤم ريغ ف رص 3 ةماعلا لاثماىفو ؛ هيدي لم ىلا اورظنا ن نكلو هينيع

 هلوق دشن اوةروةيصعو رخل لاَقو لاق ءناع روذصدلاو ناجع

 اترأو اكيتع وعدن ةموسم « اهيسكل ةروذسل ا
 روفصدلا رك ذنكي ملذاو ربرج ين» الاذه يف أ

 الاجرو مولع دشن اليخ * 90 عى رك تازام 0

 ودملا مهمهبلع ةحيص لك نوبسح ىلا عت هللا لوق نم ىندلا اذه هللاو دخلا ىلا 8

 0 و

 لب ا ةفك بولطملا فئالل ىلع # ةضل سعي هو لادالبنأك '

 د لئاشهيلا ىر اع د ةيش لك نأ هيلا ىو َ 2 ١

 ْ كلذ هيبش 0

 راذحلا عف ول نييلا راذح د ىكئبذ ةركك هداؤف نك 0

1 

 راطق ف امم وفح نأك « ىتح ضيرمختالا نع ينعش هج 5 1 2



(5/) 

 را ارسلا هب نوكي نأ ةفا * ضرأ لكب رارسلا هعو .

 ظ بوبأ نب ديبع لاقو
 رم ةعيلط وأ ودع تلقا « ةماج رع ول ىتح تفخدقل

 رهشف اقح تلق رش ليقذاو * ةميدخاذه تاقريخ ليقناف

 - وذحاف ةنالف وأ انالف تلقو *يناروءافصلااذ ليلخ تفخو

 قحاللا نابا لاقو
 ْ مالكلا لبق راهملاب تفتلاو * لياب تقطن ناتوصلا ضفخا

 0 لاق نسسلا ىلاع ناكو ةنيدلا لهأ نم خيش ىادخ لاق ىعمصالا ا دانحأ حلم نمو

 . تكردأ اذا ةرْلا تناكو اهوقلسو اهؤادتبا موفل ضرالا هذه تناك ىرصاملا لاق

 ١ اذك و اذكب نالف ىلا لسرا لوش 3 ينتعلاو هيف ام راملا بيصيل طئاملا ملثا مهلئاق لاق

 7 نالف ىلاو راند نماذكواذكينالفىلالسرأف ةرْْلا تمساذاف اذكو اذكب نالف ىلاو

 . تنغأو ضرالا ترم الف كل مأ ال اذهو تنألم لوقيف ليكولا حضيفاذكو اذكب

 ةلمنلا هله ام لوقيف دب مث هءابرغص)و هطذاح دسيل مهدحأ ناو مها وس موق ابعطتقا

 اللا 129 فاو زيرك يأ لةعم نم لوطأ وبف اطل ءا دو ند نط لحرأف

 صرق ىلع ايوشم روفصعلا عمتف انقلا لع مامر روفصتلا ىأر اذان ةفادَش هعم لخد

 2 نوكتو فرفر 000 ةيرييملا ريفاصعلا صخمو « روفصعلا اذه نم صرقلاو

 كانه ةليلف يهو ان.كولم ىلا يد_مت يهو ببط لك نم بيطأو ينامسلا نم نمسا

 يعارلا لاقو
 ئ ألا امود اهافس دانتسا | ىتح * هطلو هيقور بكري لازام

 ظ 5 5 يو هنء ” ليلا ةنامع 5 تفشكناوروفصعلاق وطئاذا ىت>

 ١1 ىعءارلا لاقو

 0 قرعو ا "0 ثلؤلل د قرام اذعلا نم لود رفصأو

 6-5 7 قطنت ريفاصملاو ليلب ىلع * ةيدس ةيربم ىدعاس يذل

 ٠ ىف ةيأ 1 فراصو ةد ةديصم ه4 نوامعي منا كلذو ةلرح نوهأأب ريفاصملا داصتو لاق



 ظ نشا 9
 رراتمع ارح فل 5 ' ةيوبنالا ةسوكنلا ةدوببلا انف لاش ىتأة ب 2
 جورملا ىلا اليبس دحي مل اهن» لد امو هيلع ناخدبو ريفاصعلا هيلع ضقتتف دحا 0

 روفصملا كلذ ىلا غرسأ يهو  عداو وهو نيتئاملا مويلا ىف اهنم ىلجرلا ديصيف اهم ٠
 اهراكوأ نم ريفاصملا حارف لج رلا ذخأ ىتمو دئاصملا ىف هولعج اذا ربلا ىلا ريطلا نما

 ديدشلا رطالا ىلع معطلاب ايات ايماق تايمالاو هاب الالعار تدح سل ف اهضولا

 اهربل الا كلذ سيل ابس> ةقرو اه رذح ةدش عم ريئان_سلاو سال نم ف ذوأعا 0

 أمحو اهدالوأإ .
 مد( براقعلاو ريئاتسلاو ناذركلاو رافلا ىف لوفلا عم ْ

 نا انيأر براقملاو رافلا نيب يتلا ةوادمال رافال انرك ذ غم براقعلا انرك امو لق
 برقعلل رافلاةوادع انف رعدق ت تان ناف ام جلا ةوادعلل نافلا باب يف ؤرينانسلا رك 0ك

 ةيكاطنا ناذرج نا يرمعل ليق هم راقال ةرافاو رونسلا ةرافلا اند 3 0

 دحاولادمإ دحاولا الا اهيلع ردت امو الموت امو امني ىتا برا ىف رينا: سلا نغاد 2 1 3

 ديزو أيفربخو لتق ضع اذاام رافلا فوم انلا نذا ثمطن اعروك ادد ةيوق ناسارخىهو ا ١

 بالا تدل ىف 1 رواس ندع 1 ترأرانأو كلذ نع هنأ كرا ساو 0

 بالكلاو شاب كلاو كيدلانيب نوكي لاتقلاو رونسلا نيءأقت دقو هنم ذرألا تا اذاف 1 ٠

 اورب مل مهنأ نومزبو ءارغالا دنع بئاوو شيرحنلا لبش نام بورضو ريثأ' هلا 8

0 

 300 7 1 ري

 فراطل ارهدحأ طار اذاف نذر < ركل ١ نوكي لاتق ند دشأ ليك ةهموم نيد طق اللاتو

 لاو خا 1 تالا كلذ دنءءامبلف رخ آلا فرظلاب رخآالا لجو 3 1
 كلذ نأ الإ شارهلاو راقملا تاوذ ند نيئيش نيب ىلل جوال 5 .ساقفلاو ثيغتلاو 0

 برهوضرالا ىف ماسر رع كحاو ل ىلو عطقناو داتا اذاف طابرلا ف امادام 1
27 0 

2 

 برقتملاو ذرحلا ىنعأ ررر اوك ند ءانا ف المحت ناو را هبح فاللخ دحاو كَ 1

 جورألا ناعيطتساإ الو ًاهيعمت 0 سانلا نيعأ 0 رسال ام ال ريراوقلا 8 2 اماو ١

 ناوا مص رأ أمربا لع تطبق ناف برقتملا ل-:+ ' تالذ دنع هر اهلاف ناطي 8 ةسالمل 1

 تشل اا تاخدو : اهفتحبأب سأ نم ناك 0 6 تدقي ساق أري 5 بررقنلا هت رض 0

1 3 



 ' قورشعو ابر ةعذو رشع اهيف جاجز ةيثرب هدنع اذاف زينو ثلا هيبع ىله حابصلا ذادنحو
 1 عسللا عقو ةدش نه مرو اهارت-ءا دق رافلا كلت نأ ىل ليخف لدتتقت ىه اذافاراف

 - انندحو تفغصو ىذلا رادقملا اذه الا رأ و اهةكرانو اهنع تلكدق براقعلا تأ 0

 . اًذهنم ضايلا عضو و« نكلو هنع تريلا ذاتسا ديبع ناك ولو بيجاعأب ديبع اهنع

 ١ هناف ةوسحم وأ عع هلا ىف ريبدن ذرحالو «دييعل ناك ام عي نم ريخ باتكلا

 0 الكف اهقنع ف هذ فرط لخدب ىت> لاتحيف سأرلا ةقيضلا ةرورافلا ينل

 .ناذرجلا نمت ارو ايش ةروراقلا ف عدبال ىت 0 مل همطلف ةعرخا .رهدلاب

 0 ص تعوم ةا محد هت 7 ذدرح لع ت طقس ا ةدايصلا نأ كالذو ةيوجعأ

 6 نكد 2 ءلع مضدلا عضولا أاوضرت كلذ رهزجعأ لذ ةدام دصاأ ند 42: لسو

 ولفت هيف هينذ 0 لخد ثدح هلاع ىلع تمحب . هلب ذح 01 قولا عقيل تااوحلا

 ا ل معزو كلذ هييسألا نكعال هنأ تناظا 0 كلذ ىلع نيكسب تدمنعا

 هكر ر نم د ناك ناف همشف هعضوم يلا دودإ 3 ا رخ نؤدب اما رو:سلا نا ءايط ل

 . كلت تدجو ناف مشلا ةديج سملا ةفيطل ة رأفلا نآل بارتلا وم هلع داز ايش دم
 - نأ نم انلا كلم الو عنصيام رونحلا عنصي كلذلف ترملا ف تدممأف اهتفرع جر

 ١" ىذلا 3 و ةانسلا 1 رعلاو م رعلا لوس اءملخد نيح اس رخ اما ابيتنحو ايس دلب ض ر

 00 نوكن ءاملا | ةوفو هنوق رد ترخأ لخد اوا يذلا ءاملا لوخدل بيسو ةانسأار 5

 هءارو نوك نا اماو جيرلا هف شحدحش ناكم ْق 26 ةمقدت أ امأ د هنحوأ ةنال ن

 أ طق 1 لاق هناف ةماع كر دجامأو؛ ع ًارودح سيصا نأأماو ريث 1 ءام هقوذو

 رحجيل ا 0 هيف نأ يذلا تيبلا ىف ناكو ىدحو نييطا قف تنك لاتق نم

 ١ عثدو هيد بوصلو دعوتيو صقريف نيرحملا دحأ نم جرخم ذرملا ناكف رخا

 ش رخآلا مو ه روعوح َْق لخد اههدحأ لدغ اذا كلذك لازي الف ةماب رزمو هردص

 الإ يئالتلا كر قو ز> ادتلا ىفو رارفلا يفو د_ءولا ىف كلذك لازب الف كلذ لثم

 امهنأ اهدعوت ةدشو اههدابتجاو امهد_ح نم ىل ربظي يذلا نظأ ةرص لك يف يفأ

 ٠ ماد ديعو نم تبجمف طق ايقتلا نا هللاو الو شجلاو ضنلا هنوهأ ثا نايقتليس .



 تح وال دفا نموت وةدود وملا نم نال 0 ند ا 0 ا نمو و ةعم 7

 هرحج لخدب ىتح امهئم دحاو لك دع مش ثدغنلاو بغصلا الا وه سيل ءان

 فضا الر اذ رصقأ كيش ضرالا ىف 0 ءانذ 'يث لوطأ تضلابر ا

 فقسلا ن كسي نا هطايتحاو هز زر . ن“ غب ؛و راغاا نم رفا لتق نا رداد
 ش فقسلا ف ل أ قرو:سلأو هت 0 نا ديرب 3 را ءأجاف 0

 0 قلد را نا ََط اود وسع نا هني ل ا اذان عجرا ةرايشا 7 ١

 اذاف اهيلع بئيف ضرالا ىلا طقست ىتح تارص ثالث كلذ اه ل_عشالو ا

 0 ةتانتا راو يلخ ا رو اراك أ مث ةعاسابب بمل هيلع
 ب ىذلاك كلذك لازب الؤ اهذخأت 3 ةمو أبيلع تنو تى .فل انآ تلد :

 هنروب ناو ةمالسسلا ىف امدط ناكام ىوقأ هذخأب نأو هعدخم ناو هبحاصن 0
 لعشو بنر لاي , كلذ لثم ب أقعلا لشن دق و“ هببذعل و هصيختط ذل ناو كسالاو او ةرسملا

 اذاف انذ رح لمي وه اذا ةيؤر ىلع تاخد ديز وأ لاقو «برقملا يف كلذ لثم رون

 ْ عيبا ربلا' نم ريخ ىه لاق ناذرإلا لك اما هل كلت اماك اف رانلا ٠ نم ابجرخأ ت
 ندملا تح لقأ نم سان ناكو قبوسلاو زيلعاو رغلا لكأت م دنع اما باشا

 ةيح ةبح اهنومسي اوناكو ةحلمو ةروتمت عداضلاو راقلا نوت أ! نآا'

 رجح نب سوأ لاقو لأو
 0 ١ اند ةنس ىلا * ممدرطفاصعلا يف ٍِ متي 3 1

 ةنأبز نم قرسأ لاو بص دق ليق كلذ ىلع 1 ز اذان أدب اذا يملا

 ىلو نيح ردب ةيراخل ىذا أ 3 سأأ لاقو:ذ ةهرخ نم قرسأ لان ةراأ

 قرستو نو“ اريف اذرج نكف < ديالو تيلو دق رض كقاراأ
 قطني ةويهلا ردلا هب أنامسأ يدعال كنا ىنذلاب امك ةأيو ٠

 قدرعم اماو قوه ع لوق 7 بذكم اما سانلا عسي ناف



 ال7

 0 8 3 : 0-0 8 ا

 قّس.نينارعلاضرانم كظ * هتلو ائيش راح اب نرقح الف

 7 نب سإق ىلع زو تففوو لاق , دشرلا كاع ىني ال لاق ردب نب ةنراح تخاب الف

 ا” رائد نارك دن تلأ- ام فاعلا ام لاق ناذرإا ل1 كيلا وك ش أت ااقت دعس

 فلوق اسد اصاق تءعمو لاو كلذ ند مالغايا_ذ 0 َ مودألاو مدأالا
 ّ ةئاعدو

 ا :ةوركللا نم هلخدب ىذلا ناكل ناب ىروا نا.“ ىلع ءىطوول مهمل نا يد

 يقربخو ؛ اهيلع 'طو وأ اهم ىررول ةرافلا نم هلخدب امم رسدأ عزفلاو ةشحولاو

 تراص دق ءاعتش 3 # اعد را ناماس نأ 2 كَ ةدئاز لا ن 5 ه لاجر
 َ مداد ىف

 هما لعاهرادأ 2 ا 4 ىلع ضيق يد اه أهمصت دغا هناو ردء> ف تاخد

 ةراق العا نعت ردتباف اه برضيل ضرالا ىلا ام يوهأو فادهلاب عنصإ [6

 ناياغلا انما امهم خو اولاق ة ه > رص ححرصو تار ةرافغلا يأر |اف امدردزا تناك

 مهوجعيل موقلا ساج ىلا ءامنلا ةيملا كاتو ةرأفلا جارخاب
 ع لايام تاقفامودام ةسو ةيح ىعافالا لك ا نيئاوألا صضعءا كلاسو هذه نم رذو

 هد_ه لاق ناسنا ْن*

 1 ةرفانم سانلا نه ريثك عابط نيبو رافلا نيدو « اننايبص لقأو انناذرج رثكأ موللا ظ

 ' ةرأفلالك أنال اهمال ةنتنم تسبب اهناف ىعافالا امأ لاق موذملاو دولملا ةنقنم تايملا
 ١ اهظاغزوكي امو ةيملا تيأر اميرو اديدش ابلط رافلا ىلطن اهماف ةءاع تايملا امأف
 ١ نآل ركذأو عارذلا نم ظاغأ ذرجلا تدلتبا دق اهددجأ مث ريبكللا مارمالا لثم الا
 1 شضعءل لخدو ىلرعغأ لوقلثم الون لاق يذلار أ و هجولا اذه نم الا تاي 1|

 لاف اهيلع اعدو امم دوف ادبح د نم قاف راصمالا

 راب تيبلا تنارصاعل # تفاقم نرجا لعب

 كر ١ دي نزلا نك افا 0 ءراجعب يتح
 ٠ كالسلا نسما 5 رادملثم * بتانذ ألا ةفلخ تاع قت

 0 اقف روتسلاب هيلع امد م

 ١ بانلأ ديدح ندفلا ت ثرونم ع 2 باهالا را يروهأ



 هلت
 هباراإ ضررا: 20-101
 نعدمل قافلا ذاناتر هيشيف نداعلا ىف لمعي ىذلا ماو اخ 3

 - زجارلا لاق ايرراصف .

 زخرخ الدلو ارورح 1 ١ رغ د زفح دزولا اذادروالتددعا ٠

-_ 

 زحتحا اذا هداج فوج ناك « زجتحا اذا ينتني الاحت 5

 * ززخ وأ ناذرج وضع لك ىف * .

 دشناو كلذك لازبال مصأ عيباربلاو دللعاو بابزلاو عيالك رك 1 رطل

 1 ءر 0 5 1 بابز 3: ْ

 هعر> فص وذو انس ف 0 ىذل مسا

 رجاذملا تافه م نم ىرذلا لاوط 0 ازرابم تد_>و و ترث هل تت

 رداغ ريغ تي رقلل ىنأ كلل 0 ةحيشم رود تنفداص مك 1

 ر د بابر | 0 5 # 0 نقلا ا ىرما

 رايس نود 00 تامح اذا ان هنوفصو رايسإ 1 نما 3

 رار ريغ نيطن نيب قوسلا ىف #3 هتف ىدع 1 ع ىبئابلا

 ىراصنا باغذا مهند ا د اه نوظفلي افاطع "ىلا اًواج

 راكن :ا ريغ يف مهر 5 د 0 هلا ة هررح وأ امل 1

 رابه نا راد مدروم ناو ىلح ادغ سابق >< نا تاتو .

 ىرارباو ىذقن ينجرخبف ع د مي 3 للا مهد ءارآ امو 0

 يراعهنفج فيسو لحرب ىذحم # هاجر ريغ 1 تيلج و ا

 راغلان مابظفحاو ةفيحصلاو اخاف * نم رز هن ود نا ءاضقلا قا 0

 ) -1١حبوان  نم (
5 2 0 



0 )80( 

 - بييطلانب ةدبغ لاقو طلعا قيقد ناكوأ مفلا قيبض ناك اذا ناسنالا بيم برعلاو
 : رارج نيبلسلاب ةرازملا مشبض * طغل وذ ذرولا موب كلا عمداي

 رارصو بالج كناف بلحاف * ارزنؤم يدانلا ىف ةديلولا قات

 رادلا هبتحوتساو عرمأف ثيغ * هتعلت باص بص لوأتنكاام

 رارف عورلا ةادغو ىدنلا دلج * دب هلب ىجرب ال ىذلا تنأ

 راف رحملا ىفابحش ةرافاي * ةعذحو' ةدابع كيل وعدن
 0 رورلاو رق ف نوهتلا و1 لاو

 هراخفلاو قيقدلا بارج نم * يتب رفقأ نيح تلق دقلو
 ا ردك هريخ اديمح < رق ريغ دالعا ناك دقلو

 . هرامالا راد 5 تادااع > ىف بح دق رافلا ي ران

 "1 د ىلا .ةصوصتم نيب * ئه لابد ليحرلااب .اعذو

 هراف تيبلا بناوج ىف ىزيام * الوح تيبلا ىف رونسلا ماقأو

 هرارصو يذأ هيأ شيعو ع #* وم اةدش نم هنمسارأا ضف

 هرارحهنم فومحلا ىف اييثكس أرا سك همأر ان تلف

 هراحم طق يانيع هنأر رو * :س ريخ نم تنأف ًاربص كدو

 هراخلا ف 8 رفق تدب طسو ىاقم فيكو ىل رب ال لاق

 هراحتلا نك ها ر بصخم * ناخ تدب يىلا ادشار رس تاق

 هراقرقلاو زوكلا يف يتدحو * ىند يف لزني توبكننملا اذاو

 هرايع ةبلكو باك نيب « ىسمأف يدلك ماجحلا باصأو
 ظ « اضيأ لاقو

 " ١١ نولكتا ريغ 63 + را قربحأ نيح تاق دقلو
 ْ هلاخنلاو ىونلا الا هيف سيل * رفق ةراضفلا نم تيبم ىف

 م«  هلابز وح بابذلا راطو ريما ةلق نم ناذرملا هتلطع
 _ هلالب هنم نيجيرب مل نيح * بصخ لك ىلا هنم تابراه

5 

 ا
7 

 ١
5 

 ا



 مر :١
 ةلالمملاو الملا اذ هللا لأس *« رش هيف وونسلا ماقأو 0

 هلال لودطل ها اسك ان * ايش 3 ملف ةراف ير 3

 هلاح رش ىلع يع ابثكس « اراركحأ هسأر امتنا 0
 هلاقم نسحب هتالعو رين * انشلا 1 سأر تنأذ رص كيو

 دب لث د رافت ف ان 1 كيكو لق ريشا لاق :

 هلابخ ىشم تيبلا يف ىشمأ مث * ًاعوج سأرلا ضفنأ ىئارأ دق.
 هلا ملا ميذم كفل الو هللا كل راخف اد_ثار را : 4

 هلانمو ةشيع يف ميسعل نم * ريغ انآ روش ام اذاو : 7

 هلال ىانلحر زاج ن ..م نا + ان وذمت الو دشار ان 5

 هلاطس الو هم بعل ريغ د ماللس كاع ةلوق ىل لف

 هلافكب سا ند ووجرخا * ءوس خيش ناك لو 2

 « اضيأ لاقو » ْ 0 : 0 0
 « راطق دعب افلخ * هقفر دعب نم ةقفر * ىتس رشا لل 1

 هققتؤ-سأ ر ىف دعاس * ىد لا رس سع نا 4 هقفص تب 1 ِ

 ليدلاب قرطي انءاج * هقلس ملض نم هقش * دددح فيس هفيس
 هقلف تببلاب 2 0 * ؟رابج تببلا لخد # ةقد بابلا قدف 0

 3 ا : 2 5 : 1 3 :

 أهم ترصلا ههوص + هفوص ريدلا باب نبع 0 ىئم قعصل ىلاو :

 هقلب هولي شغأ * سرع نا لثم ةقرز * هقرززيملا داوس يف

 «اضبأ لاقو ْ
 ءوس تاليوارسو * فافخ اهنم اولمج * يلجرب رافلا ذخا

 فافدلاب برضغلو * نفزي ىلوحاوجرد # فاعض نيللر

 فافزاا اذه امنا « اولاقف اذه ام تاق
 اولاقو: ىسأ اوقما + فال ىف قاوه نء وزال مث ةسماس

 فاعرلاب تارتساف * هيوذ نيع اوقفص * فالس كسم حبر



 0-0( افا
 ؤ روسو :سو حافتلا لك أ نايسنلا نثرو سم لاق هنا ملسو هب هيلع هللا ىلص ين نلا نع ىورب

 ظ 0 لاق رجنإ «دك ارلا ءاملا ا ةلمقلا د ْدِمو ةرقنلا ىف ةماحاو رافلا

 ظ د تدنر اذا لاق هنا ملسو هياع هللا ىلص يبل | نع هللا دبع نب رياج عمس هنا ريزا

  اقلغ حتف ال ناطيشلا ناف كحابصم ءزامأ و كءاقس كو ]و كلءانا رخو كاب قاغأف

 "”'  لوقيف اولاق'تيبلا لهأ ىلعق رح ةقسدوفلا ةرافلا ناوءاكو لح الو ءانإ فشكي الو

 ' رؤسنيب هقرفت ىفو يلع تافاوطلا نم ننإ ريناتسلا ىف لسو هيلع هللا ىلض ىبنا
 ٠ راقلا ءانفا الاهجو نهذاخ ال سيلو نهذاخ ال + ليلد باكلارؤ روسو رونسلا

 ريئانسلا ءامحتسا نع م لسو هيلع هللا ىلع ينلا نأكو ناذرحلا لتقو
 1 بحأ دق

 ةره "يف ةأرما ترذع لس و هيلع هللا للص ي هلأ نع رمينبا نع فأن نع « رافلا لتق

 0 نع وض طرالا ش اشخ نم لك 1! .اهلسرت 00 5 اهمعطت م : امطير رو اهتنحس

 ا نم ف ةأرصا تاخد لاق مشو هيلع هللا للص ى' نع ةررره ىأ نع ةماس ىلأ

 -  شاشخ نم بيصت ابن :رب يهالو اهتمعطأ ىه الف اهتطبر ةره ىف راذلا مكلبت

 ا 0 اهتشمتربدأ ا الكو اهتشمن تانفأ الك رانلا تاخدأو تنام تح ضرالا

 '. .اهيفتييأر ىتحو لاق يتح رانلا ىف هبصق رحت نجحلا بحاص لسو هيلع هللا لص ينل
 '  ةفص ىف ريسي نبا لاق * ضرالا شاشخ نم لكأت اعدت مف اهتطبز يتلا ةرملا ةبحاص
 ' دسالا ةفصن فصو رونسلا نافهبشلان مهن هفصو ام الا دسالا ةفصل هفضوف رونسلا

 ا دوسلا رينانسلا ىف نا الا ىثملا ىف ملختلاو بوثولاو ءاضعالاو ةروصلاهب اودا رأاذا

 ٠ زداوتلا ف نورا ام الا *ىث كلذ نم دسالا ناولأ ىف سيلو.ةيحئلللاو قلبلاو رْفلاو

 نبا لاقو ضالا سرفلاو ضيالا ناشرولاو ءاضيبلا ةتخافلاو ءاضيبلا ةرافلا نم

 : ريوتسلا رك ذىلا يمنا نيح راجلا كلذماج ىلع هئاعد قاربسإ

 : ردا لماك رخؤملا نداء سببتم هي-شم ف ناءبخو

 روصه نائسااك لضعأ لك نم مني فضغأ رفم ريعأ ام

 ريمشتلاب ةيمبس ىلع ببيدسا ةشيغوأ اجدلا بوت لبرست#

 روم بذبم راجالا ضخم « ةباغ قاس لياس لك صنم
 ابن



 مئلابو نا اهاقتا ىضغ « هل خيم 0 0 0
 هللا دنع نب ورمع لوف رونسال 0 ب اممو “ ريدش اعف,

 2 . كاع تن 00

 قادصلا فر ٠ ا لدأ غ 1 هش 0 1

 ةلظنح نب ةعبر 0 0 يمنا 0 تثاغا 0 0 بلا 3

 رع ربأ نسا نال الإ كلذ 5 ةثيمو ةنح مام نم 6 أ بالكلاو ة :

 صرد دحاولاو صاردأ رافلا دالو الو نالطغلا ناذرجات لاقتو لاق * نتثأ 0 ل
 رجح نب نسوا لاقو صوردو ضاردا اهل لاش عيبادبلا .ةالوأ كلذكو '

 ماركلا قالخأب ةلاعب « تادأ دقو نردلا مأ اف 0
 7 اؤنلا لسحلاب هأنقفل # 0 ناطيشلا اذإ ٠ ظ

 عدمت ءاقفانلا نم باط ناو ءاقفانلا نم جرخبف 'قفان رئافملا هذه 5 8

 يفو “ ءاقفأن م .٠ ند ا اذا 8 قفنو 7 قدح كي 6 اذا 0 هتقف 1 لاقب



2) 

 | ىث نع "ىثل ةنروتلاو اهدادأ نمل اهطيلغت فو ةمساركلاو للاب اهمدقت ىفو رحملا

 1 لع ابئطو يف م هيلع ىهام فالخ اهودع مه ون فيكو ةعيدخلا ناس اهتقرعم فو

 ! : املا عتسا قو هصق يذلا |هرثأ فرعل : الغل ةئيالا ضرالا قو ةلوبسلا ف « اماعمز

 ش َ مذو' « بيجعلا بحدعلا ايفنأ ارخؤهىلع ءطولا ر ريكو: لاو ريتوتلا ل ى ا ىفهل لاق مضل

 7 كلن تامع امنا ءابزلا نأ يرهزا نيسحو ىنرالا دادشو تسرد نب ليقع وأ

 لاقف اهرك ذ يتلا قافنالا ٠
 انيك 0 نأب رعشي ملو * ورم“ قافنالا ىلع هب ماقأ

لا ابجراخو هذه اهريذاحم يف عيباربلا ريب د , ىلع
 | ءاهأجش : أم ردق ىلع الخادمو اهندعأ ىت

 ١ ريبدت ىلع قراخملاو ريماطللاو لايتحالا اودرخت ا 5 مورلاو سرفلا تلي لهأ ناو

 0 فال رتتسملاو نامعالاب ىروألا هنطاب ف رفاكلا لحو رع هللا ,ىحس امو 0 عيباربلا

 ف ّئىد نع "ىثل ل در وتلا ىف عوب ربا ريب دن ىلع و ءاعصأاقلا و ءاقفانلا ىلع قئفانملاب ليلا م

 ١ سعاشلا لاق

 ماؤدلا د هانقتفنت « اهافق يف عصق ناطيشثلا اذا
 قتشا لجو زع هللا نكلو لمعلا اذهب ةيلهاجلا ىف نكي مل مسالا اذهو

 ّآ ا نأو ةرورص جحا : نأ موف نا ائملع دقو لصالا اد_ه نعم مسالا ادو مل

 ' "يدت» نا ةضانال ناك اذاو ةيلهاجلا ىف نكي مل كلذ نا قسافب فذاقلل مهتيمستو

 ظ هلوقك ةغللا لصأ نم قافتشالا ىلع ءامسالا

 ظ 3 دلما ةمولظلاب ضوملا يؤنلاو *

 . هل ىذلا هلل ةم رعةغل ام :ىلعو هربأ عابنا ىلعو هببوصت ىلع برعلا تعمتجا يتحو
 ا ماعمز ىلع بنرالا الطن فكو عوبدلارارض نب خامش رك ذو < كلذب قحاتنلا لسا

 لاقف ةناعلاو ريعلا نأش ادب رك ذفاببلاطي ام عيمجو بالكلا طلاغتل
 .عودقلا فنأ ىف حرا ناكم * هنم نيرض 0 اماذا

 عيفش الب لاب ناكدف اع « ودبت نونئافض تاعج دقو



 عوب بقت ص نيعل نهو * ه ا ندر تالدم ظ :

 لاقف ىنارالا ةفص ىلا راصو باقعلا ةفص يف ظ

 عو-أ ةلاط حادج يصع #4 ' تايلوم نمموتم نك 3 1

 عوزج مرض نع محللا ضليرغ * تدافتسا اذا ثيرئام ليلق 1 0

 عومز ةشركع سأرب رحب + تاضربوع نيب كفاه 00

 عومخ تاراف نارخ ىلع « امونو تارا ديص دزاطت

 عيبتتا نم ميرغلا ذال م * هنم نيفرشلا فلامت ذولت ظ

 عيفر رركو ىف نيخرف ىلا # اهامت نطق ىف رغلا اها

 ل لسا :نبمجامح * ايف شانحالا نم اعطق ىر' ع

 ىلع يشكو اهدب روت ” لضفلا وأ لاق اهيلجر رخؤع اهم ءاعمز لك ىثع : يلا عومذاو

 ةاشلانم فلظلا فاخ قاعلا عمزلاو باودلا نم سال عضاوم ىهف اهيلجربامتاعمز
 ناسنا هر فرعا الما امئاوق رخؤ» ىلع أطن نأ وهو رينو : كلذ لكو لاق يظلاو

 ةشركملاو بنارالانم ركذلا وهو ةرم اززخوة م ايئذ دراطت ا رك ذو“ ؛بلكالو

 باقعلا هذه لوقتو ثيد تلا الا - نسيلف باقعو تأ 3 تاق اذاف اهدلو قئرألا ويا

 اع أوتايللا تانحالاو فورم 1 ناو اوفت نأ الا بنرالا هذ
 لاشنخ ةملا ليفت نكوالا ثارتح انا ضد عوبدباو ذفنقلاو بضلا ضرالا
 ةءادالا هن هنوم ىلع مد أم ىلاعت هلوف ىلعو لمقلا نونعل ي دا باود ىتذا دق ملوق

 ناف 7 لال :ايعأب تايحلا الا دارأ ام لضفلاوبأ لاق ؛ هناا 1 اتضرالا

 دارأامنإ | هنأ ىلع لدبو راغلا ل اك ايلا نم تايملا لك أ ىلا عرسسأ نابقتلا

 ش هلوق اهم انعأ تايحلا كد

 ,عل زيا لسحلاك نرمجاج #« اذ يف شانحالا نم أعطق ( ِي 2 0

 لسحلاو عيزتلا لسملاب امش كلذلف مظعلاو م حالا ةليلق ةفيخس تايلا سؤ قرأ نالوا

 رمحالا فلخ لو سايلا فيخسلا لقلا



1 )0١ 
 . لو لطم نم ناك ام ىلع 0 ايرثدلا و انح احح قدس

 لفش اياب امود اود_سو د اهوزرحاو لالا أوءج م

 لعب اوثمل جئاجد رشعو هع ةأاشو ةبك اف تريدها اذا

 ْ يلجر هلل ند لعن لع + ىتولهحا كاذ تيدها ناف

 لب و ريغ نم مهام مين 3 ا مش نوهت سانا

 لكع لاعف ل لاعفلا نكلو * شارأ نم عرفف اوب شا اذا

 تروق لاقو هبحو لع لقملا وه يتأاو

  نونكم ربلايدنعو ىتأا فرق د مهزا تتم قا يردردال

 : م24( فانصأ ع 1 هتليضف هيف ر ونسأل رك تا 1-0

 70077070 - « ناسنالا الخام ناويحلا ]
 " ةكناللا هيف لخدب سيلف ناويملا فانصأ ىفابانك عضو نالف لئاقلا لاق اذاو

 هباتك يف لحو رع هللالوت وهو ع حوت اناوحلاو سأن دل مالك اذه ىلعو ن نملاو

 ندا رك معا مبلاو عابسلا نم محملا نأ اننلع دف ناوي ىمل ةرخآلا دادلا نإو

 زامل ن لوقت كل دقو قطانلا وهو حيصفلا وه ناسنالاو تيكا ناك نشا | ةلكاشم

 05 ا ل ل و 3 1 3

 اذهو تماصلا يللا ركذلا يف هونرق اذا قطانلا مسا حيصلو توصن لا ناويَحلا

 فو رحا نم امضمل ناسا نم 1 اذاف ع قاقتشالا اده وةلك اشما هده ه طغت رفلا

 ! مالق مهدنع مسالا اذه ىل وأ ناك ةيفابلا فانصالا ربداقم ىلع هه لضفت ام رادقم
 9 مو عب موس بجهود: 00 ب 777

 اومجعز ار اهوعس ايبوص وه كلذ ناكذ تلو ءاطو فاق ترخأ ةنال'ةاطال

 تكلا لاذ طف است اهتءدس) ىف .ةفداضابلا

 ا رب اخذلا نم تاك ءارلا تاتا داسلا :تافطانشلا ناك

 َ 0017 ّْ ةاطنلا :؟ ذ ىف رخالا لاو
 فرس سضرالا ف ليلا قو انورط < اهتم ام تربخ دق ةقداصو

 . كن 0 ل ةأطقلا تناك ناو اطق 1 تعز ني اقد_ص اهرب_خو ةربخ اباء

 د 5: ار 3707777 7+ 77

 ا و



 موني ءاملا مسي هيدانب , عاد « هنو امالا ا ال

 لاقذ 9 دق'ءارو هنت . ناكو يرمعلا قنيو طىريفلا دابع وأ لاو

  ةافملا لعف تاعذ * تاماملا حباذاي ,* ا

 ىناش قلن وخاي تا < وللا نم تمحر امأ

 اولمج نيح اهنم اوعمس يذلاب اهومس مهنأك امام ةاشلا ن نومسي نبذلا مه ناببصلاو ظ
 وو وولاقف ابلكه بأ مسا ناكو مالغاي كوأ نم م م لكس - لبو“ ابمسأ

 هزم م فور ' ماصفالاف ناسالا ضرع ر ءاط لك نأ قاطنلا بحاص مزو 3

 لثم بلكلل 1 م دقو ريزنلاكلذكو نايبصلا 4 دبض ةمشنل ا ىوا ١ نالو ا 1

 رثك [قورطلا نمءان اهو تاما تارا هابشأو وو ووو نع فع ٠

 تدبحأ ىمو ريثكلا ددعلا ف ورألا نم اهلايهت دق امدجو ريئانسلا ىلا ترص اذاف

 1 ليلا فوج ىف ضعبل اهضمب دعوتو ريزانسلا بواجت عمستف كلذ فرعآ نأ
 نم امم ناك نا ام فورألا ددع نم ىر' كاف هدنعفقوتو هعبدو هعمسلام صحا

 لالا ةطسوتم عضوملا ةطاص ةغل تراصا متفلأ م تاءاطتس الاو لوقملاو تاجا

 اهبف تعضو ىتلا اينكامأي هلرخ ودق لع اس . مكتلا ىلع رسعتو دتشت امنا تاغالاو

 ىف اهدقعمتو ابلشو أمساسو أهتفخو امحراذ ردف ىلعو هتاثو ةدملا ةرثك ردق ىلعو :

 مهعايشاو ارلا 6 ىف س5 ٠ لجرلا نا ؛«يزوأناو يجنزلا نيب اهقرغل ايسفنأ 1 ْ

 لئاطب مهنم قاعتي الف انامز زره رواجو ز رولا مياب و ممالك ةماع مكديف 12 1

 بسانيرون.سلاو * كلذ ىلا ةجاملا طرف ظفللا لمآ ىلع 0 نوعا ىم نا هلا ْش

 . هيجو لسفيو ىلغم هنا اهنمو بعاتت هنا ابتمو سلمي هنأ اهنم تابساب نانا“ ٍ

 ناهدلا ناك ريصي ىت> ردا و ربكلا دعب اهدلو دلج قربئو ةره ا 0 و هنأملب هيب هيليعو ٠

 تمحجزو'ءانببأا هرسفت الام ةناك-ط او فورملا نمنابرغلا ضعبل يت 3 6 3
 ا 3

 نكلو لوبلا 4م وه كالا هلو قاطيفرسالا ى>اص هأةسل رافلا 2 نا يللا

 ( نض  ناؤبح -1؟)



 ءرخ ند 1 9و رفا ىصلاسيصلو ءايلأ ن لود فلالاب ا كلذ ل

 لآ ىبارعألل لبق 9 كلذلو نيلتاق نبءادل ناودرافلا ءرخ نم 1 دقو ©« هنع قلطيفرافلا

 ا لاق ' و ع ديف يذلا امأ لاق كت ردا ىكىأ دادش عاجوأ هي هيف تءمتحا

 قرصو قرذو رئاظلا؟ يرخ لاقيو ىرناكيى 3 ءانخالا دحاوو ايثخ ىت روثلا ىت>

 بايذلا م 2 لاقيو اساي نوكي ىتح اعجر وعدل نوكي ال ىلا رعالا نا لاق , قرزو

 سعاشلا لاقو يأ :ولا هوج م

 دادملا طق هو ناك « يتح هيلع بابذلا منو دقو

 ىلظلاو ةاشلاك ريسءبلا ربو راسا ثورو ماعنلا موصو رئاطلا ءرخو بابذلا مثو وهف

 نوكيام عيل مسا ةرذعلا لاق ”رم نم التكم انلىده نم ريب زلا نبا لاقو«رقبلا ءاثخو

 تحاسو تقرذ وةجاجدلا تضمر لاقيو « لاقام ريبزلا نبا لاق اذلو ناورلا عيمج نم

 ةرافلا ةءرخ لامقيو ةرافلا ءرخو ناسنالا ءرخ اولاق ةرافلاو ناسنالا ىلا اوراص اذاف

 تااق رافلاو ناسنالا ريغا كلذ راعتسي دقو رك ذلا ةروك ذ اولاق 6 ءاحلا ابيف اولخدأ

 ةلبج بعش مون ىف ةرارز نب طيقل تل سونت>د
 امابدأ نع ريطلا ء + رخ دسأ ون ترف

 . مزاخ دان مهبحاص هلاق اصملا ديبع ىللاقبو ريطلا ءرخ دسأ يبل لاق كلذلذ

 ةيراح نب سوال احلاق

 0 نا نال قش نأ هترضمو 'رمشلا مسيم تر 1 1 ؛ لقاملا لع 5

 1 رع راف هنوارلا لولاوىبرعلا ا 6« كلذ ٠ .نم ن .كما ئ : لإ هلام رطشد ار مبلبجأو

 يزرخابلالاق 3 ءارعشلا قاع ب عقول ثرتكيال ىذلاو 4 :ء امهلام ئثن ءارعشلا ىلا

 بشنلاب لود ةدسلو تن نق وطء ونودخاب نسانلا يرأ ىلام

 برعلانسلأ تاحارج رك 2 مها راد ا لفثم تل 1

ا هردص ىف عراوش عطرا هيخأل ة ةشذح لاقاام مالو
 0 انذهو' روت 1 مالك لاو كاي

 نف باوج لصالا نم طقس 507
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 لاق « ربمللا فانصال عماج ب بهذم وه 9م مالا عيمج نم ءارعشلا هيف تعرف بهذم :

 لكو قفرلاو ضاعرلاو سل ا بهذلاو ءالسما طئافلا عضول لقوا ٍ
 ةلوسفلاو ةءاندلا نم مهره ةذش ىلع كلدب اضيأ اذهو © قاقتشاو ةباتك كلذ

 نع ىصاعلا وأ يف ربخ و م راا ندم لج ب < ر ىدب زيلا نع و ف و , شحفلاو

 عجد هناف ناسنالا 3 اماف ربطاو رعشلاو لوقلا ميحد الإ عيجرلا سال لاق سوا

 ْ .  لخنلا وه ىلذحلا لاقو عجرلا تاذ ءامسلاو ىلاعأ "هللا لاق :
 ىلتح لفتح ف 41 ام * اذا تبوسر جرلاك ضيبأ

 فر : انك ةليقلا أم لبقت ةءدسأ كك م,ةفا ص ا >حو ماش || ائمدق ايل ثدنشلا يفو

 ظ رو“ لاو رافلا ف لدبع نا لاقو « هللا رفغتسلو 1 ٠

 مونعملا كبيس ن ٠ م لاح ل ىثغأ داو اة 4 حاط لاا 1

 مد كاذ تع كو ساقم د ىباذ ىمش كت دو ىسفن يحا 6 . و

 ميظع كاذ تامف نا هرجأ * قيد فاسب انل لوطتوأ ئ
 ميقيلا ماعط ىف هللا ىضفام * ىنع سعاقت الف ةمتلع دق
 مو 6 تاتكو نب ضحار ةرج ريغ ىل سيل

 6 هاورخ عقر ىل_5 #37 فيغرب ينس ءانكو ا

 0 ا م د كما ا و 00

 موجنلا روغل يد ىاحلو * يديصا ترك ذدقف بح ثر 3

 مولدعم مدياع مق كاذ # فدغر فصن ةيلع تن 1 9

 ميربام انكاس ناك دقلو * يت راف ايلوم هنم رف 0
 موهسلا ف خو .شاودسال د اولذ يراصنلا موصاذه تان - ظ

 موصل مو لك ىف حا 0 أميج ناق مث رافلا كر ض

 م تناو نذاب سان 0 || ىف ماق دق ءادنلا نأ ت

 موعد سد دارو ع تاسفنخ ىلع , 0 5



 موطخلا هفأل ىوقلاي * لبح ةمطق هفنا اومطخ

 موديلا ىييبل ىودقلاب * ىي لوح م,ةيئج:م اوبصل
 مودي انت» قوف مئاق « صرب مدو ءابغلا يف اذاو

 مولعم مكعم< مدن وه * قدص م نيرعلا تيبتلف

 موكرلا ةرمك تح انكسم # انرفت>ا هانرونسالو تلف

 مزفاك انعجو انارذن * ءاضق هانرو:نس قالت نا

 ميظعل ىز ر نم اذ نأ * ىدرعتىفت وبكنعل ششع

 موش هيف توبكنملا رصنا * ىتح ىلد ترم دق ينتتيل.

 موك سم هارت قوق ديز « الا ىهدلا هشيمالاةع

 مولظم يناف ىنثغأ نأ « ايايذ ىدانب هفك اجر

 موك زأا همشي ذيب نم * اوند قيطأ ناف يترذ لاق

 « رونسلاو رافلا يف لاقو »

 انسل اهوفم امدخ ناكدق * هدبعاو انرونس لاق دق

 انك ال ىرتشاو تطنخل « .امزانح اندنع تدبصا ول

 انل ماقو يكب بئذك مهيف * اودغو يئاحص انمج مث
 انحش انتي ناذرلطع تناك * ابلئامث واح زوم لك

 , ارا براوش يذ ذرجوا «ةشخشخ تاذءابدج لك نع

 ظ اك ةنفخأ تنك تناك أهم تع ةرو:ىل ايقس

 تخبلاكو رفبااو سدماوإلاك اهو نافورتلا رافلاو ناذرملا اهنم بورض رافلاو لاق

 صرذ عوبربلا دلو مساو“ رافلا نم لكش ميباريلاو دلل اهنمو بابزلا اهنمو بارعلاو

 .اهخلاونل داصنت تنن ةيحان ىف نوكن ةبود يهو كرما ةراف رافلا نمو رافلا دلو لثم

 مدلا اهيف عمتجيف ةالدم امنرسو ديدش باصعت امنرسس بصع اهداطصا اذاف امترسو

 2 أ,يصع ناك يتلا ٌة رسل رون تنام 0 ابلك ١ نم رثك أامو ابحذ كلذ مكحأ اذاف



 ْ ظ كلاما ْ عشا

 عل ا كانه نفت ىلا مدلا كلذ ليحتس ىت> را ف [منقد دمع ةيح ة ةرافلاو ١

 دجوب نات اس مارب ال مدلا كلذ ناك نأ دعب ايكز اكسم اهن ّ

 هل ةمزاللا ةحتارلا كالت الا اهدنع سيل دوس ناذرج يهو كسملا راف هل لاق م 1
 كلذو يللا ة ةشخشخو مهاردلاو فونشلاو دوقعلاب ثبع اهل سنج ناذرطلا ف 7 7

 ادجناو ادعاو 2 من ايلاوحو اهيل باتت نامزلا ضمد ىف اهرحج نم بجرم مآ
 ماشلا لهو :مالج نا ماطقلا نب يترشلا 1 عموم ىلا ا مد نع اهدي ى يتحا

 0 هئختسا الاص الام ججرخأ دق كار الذ رائرذ رحج نم جرم ذر> ىلع -

 انأ لاقف ةنطفلا « نم اياب مودنلا قزرلا هل حنو مزحلا هكردأ م 5 اهذخأ نأ ملا

 ىلا هذيعلو ةييغز راند لزا دف لخدب هب .أر اذاف جر ماد ام اهذخآ نأ كسمأ ٠ و

 ةئم ازا تن :؟ ىذلا ىضوم ىلا تدعو تاعفف لاق للملا فرتجاف هيلع ب 3 هناكم ا

 د م ا ةرانيد ٌدحال داع الف هلخدأف ارا دقجأ را هل هللا ءانتانعرت لهتأت 3 ٠
 نم ثيدحلا د تام يت> ضرالا هسفنن برضإ 9 ءاوطلا يف شن لبق راندلا ٍإ

 ١ ءاسنلا هانشأو ءاسنلا ث ثيداحأ .

 د راغا هنود رخا بارع

 قو نالي أ ف يار رن امكرافلا ضرف ى ةسارفلا باوصأ هش را ىذا وم وهيا 0

 يرفلا ضعب ىف لزن روصنملا رفمج أ نا نو .زبو فكلا رارسا ىفو فاتك الا ا

 تيب لهأ انه نا افرلا مل لاقف افريل هب ثعبف هيلع سلحص ناك هلاحسم رافلا ضرقف ١

 مهياعهوضرعت نا كيلا اف رش وأ ريخ نمعاتلا بخاص لاَ , امرافلا ضرب نوفرعإ ٠
 ب وضزقلا عض وم ىلع هئيع تعفو ايلف مخ هش ىلا روصالا ثعبفو وحاصت نا 2

 ريمأ اي كياع السلا لاقف انا روصنملا لاقف حسم اذه بجامص نم لاق من مناف ماق
 تكلاخر « اياذك وأ الهاح نوك و ةفالخلا نيلتل هللاو هناكربو هللا ةمحرو نينو ٌ

 فشالاب وهو ةرافلاب سبل لاقف كسملا ةراف نع ةلزتعلا بادصأ نم نيراطملا ض

 هبلعدللا ىلص هللا لوسسر نا الول لاقو عنطصي فيكو كسلا نأش ىلع صق مث



00 

 اليف و هلم برد امم 000 لا تالا تلو نك سو

 . اجل لاحتسا نبالا كلذ نال هم مرحب الف ةريزاخ نبا نم ىدجلا عضئرب فيكو هل

 ! ةلالطلا مول ك كلذكو مس مالا كلذ نمو ةروصلا كلل' ع نمو ةعيبطلا كلن نم م جرخو

 ضاىعالا 0 اعاو ةئدعل مدمس مل صضهومحلاو رجلا ريغ لأعاو مدلا ريغ كسملاف م

و ءاوه رانلا لود د ل هناف قيفحلا مدلا 0 ىلع هئم ردقت الؤ
 3 ءام ءاوملا

 )ا ل ارو رفح ال ناذرملاو دج اديمب رانلاو ءاملا نيب يذلا هبشلا ريصيف
  امونابلع مدت رفاوألا نال داوولا بنتو رطملا ناكل نا تاج و قيرطلا

 لاقو عقولاو ىرملا م لذ عنصلا اذه عم نمركر ذاحأ منو امرأ اذاف

 سدقلا و صا

 ا جوهأ عنو هم رعت * ةرد ل-درالو بوم ا طوسالف

 بقنملا يدلولا تر ردب * هراذع اطيق قرم م كرداف

 أ دش نم ءارحصلاو دا ىلا * اثجال ضرالا ركعتسم يفرافلاىرت

 بكرم باحس نم قدو نهافخ * امنأك نيقافنا ترم نهافخ
 نبا لاقو اهربظأ ىأحتش اهيفخأ داك أ ةينآ ةعاسلانامهضعل أر قو نهربظأ نهافخ
 ةديع وبلاد ىتمذ قخح نا ديرب اهنيعأ ةربزيخ ىلع ينتاعج صاع ىبناىبارعالا

 : رثكازل ةيؤحو ىدؤمو 0 لوقت برعلاع مج ليد 5يل ةعاه مع كفرحأ ةملرأ

 لوقب كس ١ ا اير كلادكب دل راق درأ اهلا مسا هيلع عقب أم

 طقرالا ديمح

 رافلا 4همدع قفش جرأ اذ د“ 0 ابنم طلاخ ةروطم

 سعاشلا لو لبالا را قو

 ” رشتط ها ادب اذا * اهنمابم يفكسم ةرأف نأك

 تارابع نم ال نيملكتما حالطصا نه ريبمتلا اذه لثمو مدع ىأ سيل هناف هلوق )1١(

 نيدأتلاو .ءاغليلا

 جرا فيلكا ريد اتم(
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 0 لو لو را لق ينبه هينش اذه "نهر

 لثاه عضو هلا ا 4 هناي دنع رفقلا تان تيد

 لئاق سرعم ىف كسم ةيدج * هتيبم ىف تفرخ نا اطقلا نأك

 تعاتلا نأ كسملا الا بيظ ال لوقت فيك ةيدبم نبال تاق يممصالا لاق 1

 1 تاقف لاقربتملا 0

 رجحم تافدأو نابلأو *: ربثملاو كنشملا الا بيط الا ا
 ةكحو م سل الف مومسلا ىذتفت ةبود شيبلا ةرافو ىتمصالا لاق لاق ْ
 نع تباوا ؛ هشير قرتح الف رانلا يف طقس ةلأق لادن د لاش يذلا رئاطلا مكح 1 ٠

 ام الولو قرتسح مل رانلا ف طقس مث لظلا ىف ففؤ بلحطلا ذخأ والاق هنا نومألا .
 ىبأ نبا متذو م مراكذا دت.شال نامرك نمهءاج ىذلا ها قاطلا نأش نماوناعا ظ

 نم هن هل قرتح ال بشخ نم هقنء يف ىذلا تياصلانا ىلع نهاراسف ناث رطل

 ناش نآك هناو ةيلع باص هياعو دمج اديس ىلع ىلاعا هللا يلص جملا ناك يذلا دوعلا

 دوع ةماطق مهانأف نيملكتلا نضعب هل نلف حا رنا لهأ ريغ نم اسان كلذ ٠
 صلرونسلاو باكلا بحاصّلاق ' هبيلص ع نم رانلا. ىلع يقبأ ناكف نامركب نوكت

 لايحا هلينحم ماعلا ضعب هيلا ىرب لزتلا بحاص نا كلذ نف نوؤخ هرشو مثل

 هلك أ الم تطحا وأ لدع وأ دوقاروأ بح فاخ هب » جابر يق ٍج> ريذملا صالاوسرلا ظ

 هتترس ىلع رثمب وأ هيطعا اف ان نأ ف ذا يذلاك الا_مثو انيع تفتتلب وهوالا

 تانبو نالمملاو سفانملا 0 ابلكأي اب وهو الا ةعبخ ضرآلا ف سا مث « بئاعيف

 هذهو رذقتسم لكو ةشح لكو ند لكو رافلاوببراقعلاو تاطا نادرو ٠
 املو ايلا تفتلتالو اهاطذتو ابعث ابطل م ودهسلا عضا ومباتحتف ضايغلا لخدل م امنالا

 7 هدحو لفدلا ىف لب الا طلخت الف ةدحاولا ةمشلاب نيقيلا ىلع 'يغثلا لكشأ

 رشحلا هذه نم هدع يدحنالامو براقملاو تايحلاو غازوالا لك نم تون

 نم ىلا لكو اولاق“ ديدش هرشو ظياغ س> ىلعو شاعملا ةحاصع لبج ىلعلدب اذهف

 اهم كلذ فرعبال من 3 مولعم نامز ىف جيبه نم م أبل دب الف ةأرملا الخام ناويحلا عيب



 إ نذآ ا اذا ريئاتسلا ثاثا إو ةنادلا ضعب - وأ راث الاو قئالدلاب 5 اا آ
 1 ةمائم الو ةرتف نهمرتميال لاع اق "رهاظ سه ىذثد ا اليل. لئايفلا لهأ نرحا يصل

 . ةيحلا هذه لثم ىلع نددرت, نهو هئاسن عم سلاج ةريغلا دش رح لجر برأ
 ' سلو ؛ هتءيبط تصغ“ دقرحو تا>خ دق ةر> نم مكن ذ دافسلا باط ىف نخر صو

 7 ىعءالا كرو ىراا نارحهو دابزالا نم ا لثم د ةلوغ نم'ينل

 آ .لمحول تقولا كلذ ىف وهو ةريثكلا ميالا كلذك نوكبو هسأر مدوتيو هلطايأ مضنت

 ' لجىلا ىكلا رظنو «اباجل هلم فاعْأ ةثالث ماعطلا نمار بش هعانتما عم هربظ لع

 ال لقيبالردم لا مز دقو نيل 1 ا لكراطو ماتو ديزأ دن

 ا رو امو يتوأر ةرصبلا لقا نأ تددول هللاو ناوزغ ْن ليعامسال لاقف هيف وهام

 يأو ليعامسا هل لامتذ هريثك و ىلام ليلك نم تجرخ ىتاو ةفصلا هذه ىلع ليللا ىلا

 ْ ةرصبلا له ءاسن عبج ى راد فاو ىتح حبصأ ال هللا و تنك لاق كلذ يف كل 'يث

 ةينمالاو ةينلا امأو لوقلا ىلا الا ينتقبسام هللاو كنا ليعامسا لاق ؛ نهم الا أدبأ الف

 جيم نانالاو رحطا ةشاعم دنع سرفلاو رامحالو ؛ ىضانأ ذنم اذه ىنتأ هللاوانأف

 ' هذه نم ندب مث ناعيمو أ ناع ةفصلا كل: ىلع مق مق ل لمجاو بلطو قلقو حايصو

 ' اها ريئانسلاو اولاق « ىرادتو ىواسن نأ دعب الا امناكماب خمس الو اهئانا ةروكذلا

 | مناف مملايعأ تنبأ ناو مهنم ايلا بحأ ارنطو ناك راد ىلا راد نم اهابرأ لقتنا

 ا ف رعا لو ةيداللا م راد نم تب سهام رف مهتف رعم ىلغ م 3 1: رادلا ت ترك فاه ولو -

 | مم تهذبو رادلا ٍ باكلاو ؛ةلوتقم اماو ةيشخو ' ةددرتم قتف ىلوالا مهداد

 ' امجرد ةرتص قف ىواسي رونسلا باكلا ب حاصلاق « روئسااك كلذ اذ يف م ارلعاو وادلا لهأ

 08000 ىتماا لاقو ائيش واسب مل ربك اذاف
 ] ا بم هرقل دنا روك

 .  ريهزو مايكل ةغانلا او رح> نب سيقلا *ى أ عم رغ ول رغشلا اذه بحانض 1

 ١ بوقعي ىبأو ة همس ناو راش عم م  قدزرفلاو لطخالاو رج عم يي أس ىنأ

 ١ لطاب وهو راشب ىلا تيبلا اذه فاضب دقو رب أيض ص اترد لاق 4 ةنس ل فا روعالا



 ظ منيت 200 007
 متزو' 2و ريزانخال ضرعب !مرينانسال ضرعي دق قالخلان ا هربخ درأ الم 3

 ىلع سل هناف قالملا ىف ىح *ىث لك ىف ريخلا اوببخأ جزا نا رظنلا لهأ سل :

 اذه سيلو كام داسرا نم ةبؤمهيلع يجز سيل ظاغ دقو قلحالإ يجيز ضرالا ربظ روظ 0

 ضقتنبو قلما رتس لتي ذيبنلاو «بلاطلا وه ن وكب نأق اللا ليوأت و قالملا لب وانا
 موق ماع مييلا ركسلا ةعرسو هل لامحالا ءوسو اديأ ذيبنلا نو رشي مهو لمتحلا عز زعا

 ف نأ ادذ_ه انمحاص ينربخو "ها هملع ناكل امتح ىعلا ادله ناك ولف مأ ادنعو : ٠

 رخ الاهدحأ موكب نيميظع نررك ذ نيره ىدنكلا قاحسا نب فسوب نا ا

 هلذب يذلا لثم هنم سمتاب الو سك انلا مئاعال حوكنلا ناو نوكياما ريع كلذو 3

 اق ظاغو اقوةءو اهرشو امل 0 كافكو اهدالوأ لك أت ةرحلاو اولاق “هل . 1

 ا عم ةرسصبلا ىلا امنع نلت هللا در ةشلاع ريسم رك ذو ى ريجلا كسلا لاقو ٍإ

 'ةدعاسل كا يلع تماقأ اوادبشي ملام تدبش نيح ريبزلاو ٠

 اهدانحأ ةرعلا ىلاوخم < جد وهىفنيقتشالا عم تعءاج .

 دال 3 .ةرهايف يفاع ٌآ 8

 نم هلضف هنع هللا يضر ىلع ىلع رثو نا ىلع رداق ناك دقو نينمؤلا مأيفلاق : 7

 ىلع ةريساهركذ : و اهف راسل قحلا دارأ ولونينمؤللا تاما ونييرا وللا مشيا ريغ :

 ؛ ةمر> سو هيلعهللا لص ي ىنلل ىر وه الو ةردق اهملع لعج وه الف بلاط ىبأ نإ

 اهلتش وانس راغصلا قوف وأاراغص نمدام ةرهلا دالوأ لك أت ناربلا ريانم ةروكذ ذو

 ىلاانمجر مث « ةروكذلا نع اهزمت عما مود لئاقو اهسرحت مالاق بلطلا دشأ اهيطتو

 قلخ ن نم رونسلا نأو هللا قاخ ا تشدارز معز رافلا ف تشدارز لوق

 هلك ا هللا قاخ قفدلا ى هلان وكينأ مكلوذ لعضأ ىلع ىدوحملل ليقف ناطيم

 نأ انايع دحن نحنو كلذ فالخ ىلع ناطيشلا قلخ ام نوكيو هلك اوتو هلك اعفنو

 نم ادب اود 2 00 هب اولا ءالب رافلا نأ نوري مهلك سانلا اننأر طخ , ممأق ىناا

 ريئانسلا | وماتأ 2 مهاندج و م * ءافشلادل سمتلب لزانلا ءادلاك هنرمضمف ةرصالايتحالا 1

 تانوجيعملا مومسلا 0 هل اوعنصو تادايصلا ناولأ ا هل اومصن م سرع تانبو ا

 ( سم  ناويح -19) 5 0 1



 ظ ه4
 0 ونسلا اوراتخاو تا صلا اورات+او ريئانسلا اوهرفتساو تنام ابنم تاك أاذا قا

 "ار لو الاف .هلاب يئذلا لت ريطلاو ردا بلمس سرع نبا نال سرع نا ىلع

 ٌ راغاو لك أبو لق سار لايف الا اهلك أ , ال مث احذب نأ ةسلرنلاب عنصي أم

 ' ريثك جاجدلا لكأب يذلا نأ كو * هعابطو اهعابط هب لبوق يذلا وهو اعزف هنم دشأ

 ١ اهئازاب لعج ىذلاو ريثل "ملا لكأب أ ىذلا نأ و يوا أ نبا هثازاب ل يذلاو

 ٠ رافلا بلاطت تابلاو اقرف دشأ بئذلا نم ةحعنلاو ةحمنلا ىلع دسالاو يذل

 |مماف راما ىوأس ام ناذرحلا ىف ناك ناو اعزذ دشأ رونسلا نم ىهو ناذرألاو

 معزو ' رثك ١ ا كاف ناطيشلا قلش نم هومتامج اما منك ناف اعزف دشأ هنم

 رصنتسا امنا ناك ناف ةكمس فال ةرشع لتقا رحبلا ىف لاب ول رونسلا نأ تشدارز

 تفذف ام لكف ناطيشلا قلخ نم نوكي نأ قحأ كمسلاف كمسلا لتق ىف همذ ىف
 ٠ مدرالا تاوذ ضمب وأ ايداو وأ ناك ارح ءاملا ىف ناسنا قرغ تاو همقتتلا ه
 ' - ىلع هلالتءا نأ ىلعو * فيلا ىلا روسنلاو عابضلا نم.هلك أ ىلا عرسأ كمسلاف

 ول ذرإلا نأ معز نمبف لوق | ةكمس فال ةرشع لتقل رحبلا يف لاب ناو روئسلا

 ١ اذه رسك نا نيتي لهو هنم نين 'ى * ىااوادك» فلا ةنام لش رحبلا ىف لآ

 اعيش رافلا ىف نأ ممالاو ةعاجا رقث لهو ىثرمل فوشكملا رسكلا رهاظلا لوقلا

 ناذرحلاو راق تسب وأ « لق ناو ريذلا نم يش امر جزا 4 لهو قفارأللا ن

 | هلي ملا بايثلا ضرقنتو باسحلا بتكو و ملا بتكو لاهي هلا تنك لكأت 0 ص

 فافلعاو ةيبقالاو باقلاو 1 ودلا و فدللا كلذ, دسفو نطقلا يون رسك باطتو
 ١

 '” ةيكوألا بتثت ىلا تسيل وأ امانذأب ابتجرخأ اههاوفأ تزمع ناف ناهدالا وسحو

 ١ باجتو هقيلمت نكمأ اذا ءاوهلا ىف غاتملا قلمي ىتح برملا لك أتو لالسلا بقثنو
 ' اهثك أ ىلع تايلا صرحل تايلا نيبو ابْب ىتلا ةواد مال تايملا توببلا ىلا

 ١ زودعلا ينأ نبا لاقو ' سوفن الآ تانك ترثك اذاو مهزان مى ابعامجا يف اببس نوكتف

 7 لتقتو ةماقالا نم هل دب ال امالا سانلا تون ىف تالا تماقأ ام راقلا ناكم ال ول

 ريعش نامحو هلك خارفلا نكلاهأ امبرو عرزلاو فاعلا كالبمو لحنلاو سفنلا
 ا سركلا
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 ام ةريثكلا ىلئابقلا كلدب قرتحتف دفوتس جارساا رخ . الاافرط فد المج ابتبذج 0 اهر تح ناجدألا كلتا يف هيغر جراصاا ناك لا اهقالخأ نم سبل وأ هربو 0
 ندم حخارفلا فان فاو ضم دل لك | لفل | ىهو ؛ ناو« او لاومالاو سانلا ع نم أبيف . 0

 |رعابط نيبو اذه « ناطيشلا قلخ نم ةبجلا هذه نم نكت مل فيكف, امل تايلا ٠
 كلاط ناو نيالا ضأ ايل يهو ةطرفم ةشحوو ةدد دش ةرفانم ناسنالا عابطو

 ابلتق نع نولفني ال مهو م 00 فنوكو م قلل سف 1 رونسلاو م مل امرشاعم

 املاو فيكفقفارلا ضعب كلذ ىف ناكل لك وِ امم تناك ولف ممءاسم 0 ,ملام

 ذاختاو اهنم « ىذأتلا ىلع اهلك ممالاف « مث 15 باكا اذ ضرع اف ةتيم قرطلا ف قاتل ظ

 لا والاب يضذوتلاو تابمالا حاكن ىلا سانلا يعد لقعلا اذه تشدارز و | ريئانسلا .

 ءاسفنلاو ضئاحلا بحاصو تسراوس ةماقا لاو تابيغملا كين يف ليكوتلا ىلاو ٠

 ةريغلا نمو ةيرملا نم هعبلا ةباغ ىف ةماو داسفلا ةياغ قف رهد فداض هنأآإل لا

 ناك اما كلذ نأ سان معز دقو ' صاالا اذه هل مثال فظنتلاو ززقتلا نمو ةفنالاو ٠

 وه كللاناكف هقلخو هنتورشوهءابطن ءفرع ام ردق ىلعشاملا ءاعدب أدب هنال متاماو .

 ةماعلا هب ىأت امرومالا نمفرعإ سيل لوقلا ادهلاقيذلاو «هتيعر كلذ ىلع لمح يذلا

 كلذ ىلع نأ تشدارز نوكي نأ دعب الا كلذ ىلع ةماعلا لج كاملا نأ زوجي ال هنال ٠

 الا هدانجأ فاعضأ ةرشعلو هدانجأب ةماعلا ىلف ىوقن نكي ملو كللل انج داسفلا ٠
 ىلعو ةيعرلا رئاس ىلع دان الل اناوعأ نونو سانلا نم ةماع ةماعلا ف نوكي نأ :

 كولما ةياغ امئاو اهكاع ةرطاخملا ىلا وعدن ةلع رومالا هذه لثم ىف هل 0 4 نأ

 باطن كللا لوصأب رطاخم ال اهناق كلذ نع لضف ام امأف هنم كولملل دب ال "ىث لك ٠

 م ل 8 هناف ةو باصن ىف هتماماو ةمامأ با_صن يف هكلم ناك نمالا 1 وطقلا

 كلن بغل ع ءآةعيرع ها عرشب ىذلا نال يا الا 7 ءس كلذ ناك نا و ةعل رشلا هيج 0 ا

 كلذل ولهأ رش اوناك لهالا كلذونامز سنام رلاكلذن وكي نأ ينط دقو ةحاصملا :

 نم ةفعض ىف الا بهذملاكلذ نكب مو ةلبد ع نع ةيسودلا ىلا لون نجد اذ طا 40

 ىرنسك لقمل :طاقسستسا ند تح نان را اك قاشا رخو لا 0 1 لمآ 0
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: ْ 0 

 ا" كلذ ىف لوقأ ىناف هنرواساو هئادكحو هتابطأو هباتكو هتبارقو هبابحاو هئاباو زيوربا

 ظ 0 اودلو نيذلا لوفلا كلذب نعأ مل ىنالعإ'تبهذ ةيبصملا لا سيل ين هب فرعي الوف
 2 دقتللا هذه اورو ةلحالا هذبم اوذغو ةنايدلا هذه ىلع اًوشذو ةلاقملا هذه ىلع دعب

 بك اوكلاةدابعفراصيتسالاوةبرهدلاب ةنايدلا ل وقع قوف ةينانويلال وةعنأ|هيمح انهع

 اا 1 لو تملا لوقعو: ةدبلا ةدايعو دبلا ةعاطن ةداعلا قوف دنحلا لوقعو
 ) كيلقتلاو اشنلا ءادف ةنوحنملا ةرخصلاو بوصذلملا ردحلاو ةرودنلا بشلاو مانضالا

 02 اي هلا نبد فاإو فال سالا ديلقتو ءاربكلا مظعتو سونيلاج هجالع نسحمال ءاد

 تر ' |نافلوطر اذه ف مالك لاو “ دب دش جالعملا جاتحمهريغنوفرعبال ئ نمالو

 قوذ مهماف لشلرت تاداس رك ذاف ز زيوربا رك ذ ىلا بجعتلا كاعد ىتح بحعتن ” نأ

 بض نم قعأو ةره نم ربأ اولاق دف ريئانسال جتحلا لاق يرسك لآو ىرسك

 لاقو امل بلا ةد-ش نم كلذ نأ اومتزو اهدالوأ لك أت اهونءاع نذلا لوق اذهو
م بهذي عوج ةدالولا دلع أمرتعإ ن لوذ> عم كلذ أممرتعإ عا مهضعل

 : ١ .قرغابلع 4م

 0 ابدش رطش ةيئطاو تعم أ ول اهمالو سانع حالا ٠ ند اهربغ ءارحاو ا مارحا نيبام

 ٠ رونسال بصعتنال برعلاو“ طوخسم لءع اهلاثمأ مثالا ىلع درلاف اهدالوال ضرعت م . '
 ىف كلوت ةبج ىلع مكنم اذه امتاو قحلا فالخ كلذ ىف ايلع مهوتيف بضضلا ىلع 0

 هيلع داز ةحتار دحو ناف 00 ناكملا كلذ دواع مث م هرتس م * هودنل ثح اذا رونسلا ]

 عدبال نحنف رافلا سدت دارأ امئاو دارأ تبقا ع مركلا 0 ماقن بارتلاب 00

 لا راصت نم عدم ىدباع ىغشو لي ا الا هل مكحال يذلا هعينص رهاظ 0

 امم رثك ا ريب دتلا ةليضف نم هومتي طا يذلاف اةح ناكنا ه ومتلف يذلا نأ ىلعو

 يعافالاو د_سالا نويع ليللاب جرست ىتلا نويعلاو لاق « ليما ةليضف نم هومتبل

 .رارحأ نويعك ةيبهذ ابنمو قرز اهنم نويعو نويعلا رحس دسالاو روفلاو ريئانسلاو
 تبان نب ناسح لاقو ةيبهذلاو قرزلا نيب يعافالا نويعو اهقاتعو ربطلا

 نوايشلا نوع 3 ايرثلا موج 5 هبارجح ىف سمشلا نأك دير .

 الم راذاو دحاو نول ىلا نوبهذب مهنافقر زأ بوت سانلا لاق'اذاو'روتديلا ن ذويضلا ّ



 ا -

 2 ىتح ةلجدب * م :ءامد رام لئقلا ت ااز ا :
 00 2 قرزلا نذ |هربغ 0 اذا ةرخأو 1 دما 8 3 0 1

 «ررش ممادبن 01 ِِك ران ر طل # مهحاسإ لو َّى كولملا نإ

 هربملا ةنملا يثو لثم اقطنمو * اومده دق ضوملا ءا 0: قا 0

 لحتكم ناده ٠ ند قرزأ لكل « ةلك ِّي هللا لام لوك 2

 « رخا ١ لاقو 0 هي 3

 + قوزأ مالا نم 6 ئىض للك 3 ب ربعك« نب اب كانيع تارز دقل
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 ' ينلانأ ىورو « ًاعاحش اديس ناك الا نينيعلا قورع رمحأ أطق ايشرق رأ ل سنو:لاقو
 | رح ىلعىبرألا لءرلا وأ لزن و لاق غلا عيل نينيعلا ليش ناك ملسو هيلع هللا ص

 1 ٍْ . لآقف رينانسلاب َُض اعدف ارم :اذرح نم يِقلذ ةبك اطنا ىرق

 ملطو هط ىف مكحملا لزيمو * مههجوراتسالا ىرب ليسا
 موعبم رادلا ديعب ريصنلا ان « ابرتغم ماشلاب ىوث خيشل معأ
 ميطا ركنا تافيطل باقرلا صقو رك ذ ىلعأنا تاببرق هتفنكن

 مزايا تابيحر باقرلا بلغ * ةكباش بادالاو لاخلا نحح

 *. موجاع ءاقم ةليذ لكحل * صنق نم كفن اف نبل اوراث

 موكعع يروك الو ليزتلا ىلع * 0

 يجرم قل ناكو ركب نب دعس يدعمسلا ةيحان نب ديزل ةعر " ىلا أ نا ىندشنأو

 لاقف رينأن ل أعدؤ

 # نكاد مم هلا ىزخأ « يبام كمال كلام ريهزأ

 ' ىنارج نووتح مالا نع 0 اماذآ ةريغص نويعلا لك

 . بانص عو ظأ نظحاب * ةيغا 13 42 رك فوالا مث

 بانذالا ةايوط سؤراا لعص ه« اهنادنأ تعردت هابملا زكو

 7 تارئآلا ةيحو نومملا ل- « ىوشلاو سيانالاو كلاخملا تخش
 هبانطالا ةديعل ماشبلا رغ * ائاحس نهدالب هلالا ىسأ

 باحت سلا عرادم د ولحلا اهمنم * تابرست ث ويللاك سرعل ى 0

 باٍيالا ةفيهر هابلا حطف * اهزاجعأ ةفيطل باقرلا ىلغ
 - باضخ تعدأ ةشب داسا كت دارطلل تان 0

 5 ١00 سلا فان روتسلاوةعرك ناا ديلوت نمةديصقلاهذه“نا نظن نحو
 ؟ نم هتماهو ةماحلا فيعض رونسلاو رصلا ةفاث كلذ عم يهو نينيملا ءادوس ةراغل
 هلا ىرخأ ةليضفر ونسللو لاق «ضماحلا د ل رح نا ع الو هلتاقم

 م لب لامجالاو تافصلا 5 ال تاقتشلا ريغ اهسفنأ ةعاقلا ءاهنالا ريثك



00 0 
 ا ىو منا باكل سلو رونسلاو نويضلاو رهلاو طقلا كل

 ءامساب تسيل ىقابلاو ثيللاو دسالا الا مسا دسألل سيلو كليدلا الا مسا كيددلل و
 هايشأو فالسو ةماذنوة ةورف اولاق اذأف را كلذكو و ناكم لك يف ع الو ةع 7 1

 كالذك ةماعلا دنع ءامسالا هذه سيلو فيضلا كلذك و ةكرتشم ءامسأ كلت انف كلذ
 وندلاو سن لاو فلالا ٠ نم هعمو ءاسنلا ةبحم نم امس الو ةبحلانم رون :.لا ىلع ولات ؛ 6

 جاجدلا الو ماجملا عم الو باكلا عم سيل ام دحاولا فاحالا ىف مونلاو ةمجاضلاو
 أم سانلل هبح ةوق ال ولذ لهالاو ىثحولا امنهو اذه“ سانلا شباعي ام ئىث م الو

 يحمل ١ سيل و اولاق « ةيلهأ ابك بالكلاو بالكسلا نم ريك أ ينعم اذه ”يفنآك ٠

 بحدعلا امناو دسألل هتلك اشمو هئبارق دعبلو هّشر رك مقلابيط تا || نوكي نأ

 رين ائسلا هاوذأ لبق نمو « د_سالا لابشا نم هبشلا يف ةناكوأ رونسلا مف ب .سط لا

 ند ىعح ثان رثك أ تايرطلل) تاردخاو لاجملا تابرو رثا را نم م

 يذ هاوفأ أو ع أمسلا هاوفأ هيلع أم ةمالسلاو بيطلاب نبهاوذأ نع نربخ لكل و

 ناك امو كيد وأ تاك مث تلبف ة ةعيفر الو طق ةعيضو انيأر امو مامثالأ| نم ة

 شرابم نمالو باكم نم الو بالك نم الو عار نم الو طق سراح ى نم

 فنك روت :لاىأز نمو لادبو فحنو ةطرفالاو فونشلا هل م غاصتو ب بضخ روذس

 دبفلا ةبج ديصلا يف هتبح نأ لع هناربط هع رسو ر وفصعلا ردح ضع روفصملا

 نم عرسأ هنأ لع ء أهماربط لاح ىف ةدا رطل عقرب فن 5 هآر نمو دس ,

 عضيا م وهو هيدي هيف جوع عساو هدإ> نم صيشو ضافض باها هلو ةدارجل 2 ظ

 تيضق يش وأ قا رخخا يف م هرخأ ىلع هلوأ |ينثيو هبلص دقمي نأ ءاشولو هيطنا ة

 راجلا 0 الا تاو باها ردا لا لهر هنآ ؛ سرفلا فصوبو نازي ىلا

 ن ىلع لاقو ا ر 0 و 0 نوفر ن 01 ل درا و 2 5 ا ر

 يلايعا 6 عانصلا و ةعابلا و رادحتلا نمو قا وسشالا لهأ ني دحا قاعأ ام؛

 تيخاوفلاصافقابئاوبو ماملاو خارفلا لك أي ىذلا رونسلاذوذخأ,رينانسلا باد



 ل ا ل ا كلش
 ظ - قحض رالا ىلعهنوجرحدب 9 *هسأر نودساو ندىف هنواخدب و سايدلاو نيشارولاو

 ا .ءارش ىأر يرتشلاءار اذاف ماملاو خارفلا هيأ صفن ىف هنواخدب م“ راودلا هلغشد

 ١ نائيلب هيف عمتجيف ناطيشا ىضم تيبلا ىلا هب ىغم اذاف هتجاح رفظ دق هنأ نظو

 ' اهاوس بلطي ل اهلع ىرض اذا هنأ ةيناثلاو ناري-لا رويطو هرويط لك أ اههادحا

 " لوفتيهو لجربت قلمتدق ةأرصا اذاو ةرواسالاب ءاكبلا لزنم ديرأ اناو امون تريصو

 ادن اقثاد كنتلالد ىلع كتتيطعأو رونسلا ىلع ينتللد كناف ةحاسما جحاص كنيرو ىنب
 0 كو انه غرف نآ دهن نا ريا كيهأ هللاو دق ناطيشن تدضم تببلا ىلا تيضم

 ١ ىذااوم هن ذخو يقناد ىلع درف هبكنئج دف وهاهو هذخأ ىف لاتح مدا دنم

 0 ىث عأ .اورظلا لالدلا لاق ا الو اليلق ريناتسلا نم رصب ” ل هللاوالو هعاب

 | ىدبس نه نم كلذو ينم رونسل رصنأ وه يت جف انتيحان ىف نا هللاو الو ينايقتست

 ٠ م1 6 د ركشأ وه ىت جف ةيحانلا ذه ذأ هللاو الو لالدال تاقف يالومو

 ا مز ةماعلاو“ طرفلا ىفالا دحاو لكلا لك أي سلوا موب يطتسيو ريئانسلا نواك أ

 1 تريح كيدلاو لك وبال باكلاو رحسلا هيف لمعي مل دوسألا رونسلا لك نم نا
 ْ ضعل ميزو ؛ اولاقديف اندنعتسسيلو صمح لهال ةليح كلو يدخم نأ الا هلضع محللا

 1 ره ل يوم توبات ىف تناك يتلا ةنيكسلا نا ريسفتلا لهأ ضعنو باتكلا لهأ

 ١ موقلا باصأو بلاكمو ةباكموبالكو سيلك اكلا مسا نم قاقتشالا ىف متأقو اولاق

 06 بياكو بالك و باك اهدحاو بالكلاو ا يو ةب ةياه لم نامزلا ةباك

 ظ . مال ليقتتب باكلاو بالكلا بحاص ماللا ليقثتب بالكلا وتيم ضنا عمج

 : 0 ىون :هلا ليفط لاق 5 دعا بالكلا لعل يذلا م ملا متو

 باكم نم اا تسحا ةارض هناك اجلا اهييحا ص ىرابت

 «رخآ لاقو ٠
 *  بالكلاب حا ارب ءابظلا لمف * تدغاذا عادسلالاعا 0

  ىفعقو اذا موقلاب اك أو الكب كت لبالا تبلك لاقيف لبالا ,يف عقب ءاد باكلاو

 | لاقو سانلا لك أ داومتو ىرض اذا باكتساو بلكلا باك لاقبو باكلا مهلبا



 4هد

 ص تاكلا لح لا نا لاق و لح رلا باك كف باكلا باكلا ه_ضع اذا ذا ل

 ًاربذ لا كلذ ن نوقملا ةعيصأ مد 3 نم مل رطقيف اهب ١ رم * الحر ن نوت 15 8 اانا. 3

  تيكلا لاق
 1 5 ند. ىو 2 00 6م 7 ةشفاش ليج ماقسلا م كمالحأأ

 ارب ره رم باكلا ره كلذ ع نم لاو ةره ىتاللو ره رون_سلل نولومي دقق اولا

 0 ئدعأإلا لاقو ةريره ابأو ره ا هو || يع 2

 لجرأل مأ اعادو قيطن لهو د لكس 3-5  راا نا ضو

 20« سيقلا وما لاقو» ْ :

 مأيالا قرفت لبق سلو د ىرفو باب رلاو ربل داد

 « رحأ نبا لاقو ف
 ردح - هانن ناك ام ثرإ ٍِق #3 هدبع ىلع سمقلا امانا 5

 رمط فرط هان ور نا د أممان اما كالا ةيلع تلي

 رهو و هلا ىعسأ ين :رذو * ايما قوف 0 0

 مهفرعالو .هلوأ أب كلذ لمش 1 اش 0 اماالا كلذ مف الكيدلا نا 01
 ُ 0 0 دصقت 0 00 ريغ 3 3 زيغ ُُس كت لعب ا '

 اهدلو بش جح ريا || 0 م ع نع 9-3 از الف را

 هئاحصنت صضعل همال أف خا هيلع كشف لام 3 هو ا انناصكأ ع نم لجفاا ا0

 1 هع
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 " لغت ةربلاو «مطلا قوذو ةحئارلا مش ريفي هبل امب تمرف اهمانسأب ابيلعتضبق امرو

 ' ةقد فرع ىهو اهيفنالا |ملمح يف ابل ليبس الو اهياع فوكللا نم عضاوملا ف اهدالوأ

 ”  ضعلاو اهيلع ضبقلا نم برض هاذملا باينالا كلت ابلف !مانسأ برذوامماينأ ف ارطأ
 - ىتلادادملاةلقعلا بلاخناوارغك امأف * اهيذؤت الوارف رثؤن الو اهتجاحدب غابت رادقع اب
 قموذوص ف تراص ضرالا هجو ىلعارفك تءقو ىتف اهماع | ىف ةنوصم اهماف 3

 | فك ديز وأ. فصو اي ةمو :أم الو ةمولكم ريغ ةرفاو اهترشن اهلاعتسا تدارأ
 ْ ْ دسالا

 .سيخدلا ض رالا ةصف اهيفت * حوتف ىف نجاحلاك نجح

 . لهاج وهو زحارلا لاقو يعافالا نأغأ او دسالا للاخمو اهلا كرذك

 ْ .مدقلاو كارشلا نيب هضاشن « مصأ ضافضت 3 نم اند يت>

 0 م فوج نم رخلا ترذك

 3  ةسطعنم قاخز يرانا و دسالا ةنمطع نم قلخر ونسلان أ نرسفلا ضعل م زو

 ' رافلا ةرثك نما ودان حوت ةئيفس ل_هأ نأ نومعزب ريسفتلا باحأ نال ليفلا

 نم جرخ سطع الف سطعبف دسالاع لأ هىصأف جرفلا هب راس اوكشرو
 7 هيرخنم

 ١ ريالارخنملا نم ىثنالاو نعالا رخنملا نم ر كذلا جرخ ىثنأو ركذ نم ريئانس جوز

 0 هلل ىلا يشن 0 > ىلا كلذ اوك_ش مهو ةحئار اوذأت زف ناذرملا ةنؤم م هافكف

 ش - كلذ ةحتار ةنؤم ار 0 حلسيف ليفلا عاب لأ هيرسعاو ىلامأو كرإب

 ' نوكي نأ انر كن دقو صاضفلا ضعي دنعو ماوعلا دنع قفان ثيدحلا اذهو “ وجنلا

 - نيضرالا ضمب ماح رآ نمو اهروك 3 تالعأ مااا ماح رآ' ىذا قلم راقلا

 - ناصابتلاهينيع ناو دعب اهفاخ مي مل ةرافلا اوأر ممأ نوم َر ابلهأ ناف لوطاقلا ةئيطك

 0 نا لا ىء قاخ ردن زوجي ال اولاقو ؛ ابتك رح دتشنو اهقلخ ملي ىتح لوري ال م

 َ ءايشأ سانلا فاؤي نأ لصأْماعلا ىف هل 'يث نوكي نأ زو الو ناويملا ريغ نم قام

 ' قبزاو ابهذ بشلا ليوجت هجولا اذه يف اوركناف « لصالا اذه لثم ىلا ليحتست
 7 هوربدبو بشثلا نودعصل دقو دوحومالخا ماعلا ىف رداشونلل نا انملع دقو “ ةضف



1 ١ . ١ 

 دامرلا نو ريد و ند.الو له يف ائبش هلم 0 رداع ولا 0 ع

 اولاق « ةليضف عير || يف |دطناك ءاح 0 ع 0 اذا ءادوس ةراح> ليك البا

 لص ينوتالو ادتساد م ك0 ربدب صاصرلاو مئاق لصأ ملاعلا يف جئسا درعلل
 سانلا هلمع دقو مئاق لع ةلاسملا كلذ كو اوت ليحتستف ءاملا اييلتأ نو رديف م

 م ”ىش * نوكي نا زوجيال موف 4 كلذ ريغو 0 ةوددلا ةراجملا كلذك

 عج ىف انان دقن ىافار ص ريغ ن يح 1 نم قاخم نا 0
0 

 الا م موعبال اماف 3 الا وأب ت تأ 1 0 ١ كلا امم اذه انتك و

2 

 ا 5 هلخدب نأ ال ىلا 'ىثثلا م لالا لكأت 0 ة رح نا 1

 نأ يدلي هلق هاكأت 8 ةعااج ىهو هدجو ناف 0 9 8 امأف 0 5

 تاب لان دوحرخ 7 قرا 0 كلذ لو ايا حالا ريغو س س نا

 0 3 0 د دق

 مد( برقعلا يف لوقلا 2 :

 00 ا و 0 باب ف ا 16 3 ن رك دق | 1 ذا - برغم ِك د ل



1 6) 
 0 نبيطم أ رلا دود_شم راك ف وح 0 0 - رقملا و“ ةند ةعفنم عفن دئنيح

 3 تافيف رثك او قناذلا 4م قسل دقو نيا لاقو قاد فصل رادقم ةاصخلا 4 نعم

 1 بادكأ عسل دقو ىحن لاق و 1 ةحيحصلا ءايضءالا نك يذل رسل نأ ريغ نم املا

 0 3 ؛اهضعب عسل امو تومنق ىعافالا عسلتو نوقيفيف براقملا تامملا نم بورض
 ! ف ف رقعلا ِ و ةميظع ُة نا وم سانلا نكت هح ولا اد_ه نم يش و عوسالا ْت وهيف

 0 تولا ك_ءل ابلك اهاوق بذتحو صنعو أهنم نهدلا د يح هيف كرو نهدلا

 0 الو حبسل ال اهنأو نينح كلذ فرع دقو ظالغلا مار والا قرف نهدلا كالذ نوكيف

 1 دصقت و ناسنالا باطل ب رقعلا و ا راح وأ 3 ص ءاللا ناك ءاللا ف تقل اذا أ رغ

 ظ تب ضه هش رص اذاف ناسنالا ل اضلأ دصقو تاو ترف اهوح دصق اذاف 0

 1 اه 2 دصش و 4 ص رعءل نم تأطل ريد انزلا و 3 ولطم أ ملعل و ءانآ 50 نم بره

 1 ريغ ةد 00 و هد وم 08 و ب 00 نيب و اهنع فاكلإ ص رعل داك الل و ةئيعل

 ا حام مك د 0 3 0 4 ,حاصل ايرقم أمهم دحاو لك نوكي نأ :

 ١ سل دمعالا و هيحاصل ماعط اهدحأ نإ ةبج نم س د لتفلاو يذالا و سلا

 85 0 قارط نم هب هلع ِث َ ةوادملا هبح ن م 3 لاو ةرقبلاو راك ن ن0 اسنالا ىلع

 1 لاق ع نكلو كلذريغ ىلع رملاو دسالاو هل ضرع / عاج ريغ وهو هب 0 وأو مطل

 78 اع .ناف سفانخلاو براقملا نيب مك نوكت ةدوللاو ةلاسم داسالاو رفا نيب نا

 7 مقاذتنو مسا يتامتت امن غزولاَوتايملا نيب امو ةملاسم كلت تسيو اضعبفلأت
 إ ندالا لك ف ءاوحلا ةيو>ىقعاجاعر دوسالاو اس ةودعأو براقعلا نماب رص نيب

 1 نإ تلزامو دا را بر له تروش اذا تراقتءلا 2 لاا ةساعرب

 ١ هل ةبو 0 ابلك اب أ ند ضع دنع كلذ قةح ىدح ةحتارلا رآآ عبش رأ معطلا نأ

 ا 'ناع هنأ ليربج نب و _ى ميزو“ قرف نيمسلا ىلا عألا دارحلا ني ١و هس بل

 : فو ادم دحا ضرالا ف امي لاق 6 ناكناو برقعلا ةربا يف ؤ يذلا قرألا



 ) ل .- 0

 امفتح 0 كلذ عمو 0 0 0 ٍق يعلو رزنللاو كيا 0 ىدشا 1 ظ

8 3 
دلج ناكأب ةدالولا تقو ناحو نذاب 15| اهدالوأ ف :

 3 هنم نح رخ هتقرخ اذا يح أهنطيإ 

 ديلا قليف هلحر ف امرءاز زرتغتو هت ُّل يهو برقعلا ىلع ناسنالاًأطب دقو مالا تت

 مالا نطلب برقتملا دالوأ لك أىف ليف زذالا راعشأ فو لاق تاتق ارو تن عأ ارو :

 بطمت نيح ب اج ىو َت وع د ابله رهدلا لمجال ةلماحو 0

 | ىلا ل" :اوقلا نأ اللا زاوهالا يىرئو روزرم-ش نيءعصوم ف نوكت ةلئاقلا ب تزاقعلاو

 نيح روزرب,ش نم هيف نوكشاال مذ املصأ نال نيبيصت براقع رع دي و رازهالا :

 تدلاوت ىتح روزرو-ث براقع نم ةوشح نازيكبو قياحلاب اومرو ابلهأ ر رص ْ

 ةدارملا دشن هارجلاب متون نم جرختست براقعلاو لاق ««بيدنأب موقلا ىطعأف كانه
 - برقعلاتجرخدوعلا جرخأ اذافامتقلعت | متاناعاذافرحملا لخدت مث وع ف ذرطىف

 دوع اهردح ِق لخدب ناك هنا ينربخأف ءراه كك مهارإا امأف 6 ةدارحلاب ةقاعتم :

 رمح ىعافالا ةنسلأو دوس اهلك تايحلا ةنساأو “ هتعب الا برقع هيف قد الفشا

 انكلوبابلا اذه نم *ىث لكو ركاب راقعو ءاتيئلات راقع رك ذئسوةقوةس

 ثا ١ رك ىي 4 اماو مركم' رن ك؟سعبراقعاب 5 نا | مترك ذ'زاوهالا تايح ركذبا

 | عرو هبأم فعاضت محلا ند لاتذ وش ونا ةلك َه هضع ةضملا كالت نا نظف :

 ىلع بد الو نفع هلا يذ ىلع بدال يو ا هر ازا ف لجرلا عماد 0

 ناكو ساسالا نم 0 دق ىذلا رج آلا. لوصأ يف يوأ ام رثك | امو -.

 ىكرب ا ماجحلا 1 3 لأ ةع_سللا ة هي . لاعت ام حاصأ نم نا نوري ر كسعأ

 ىلا عفر يي ىذلا مسلا ن نم 50 ءر هبحو ةدلحو ف ا عز هايا نال ريئاند ٠

 هءاوشد نطق نم يد * ىلا كلذ كمل ١اودمع قى م ادملا بانجأ نمهتبذجو هتصع :

 تفاعلا ميلا كلذ ن 0 ءاد 52 راخم نك هب هيلا مقرا هعك بدج اذاف ةبوبال

 ةشيشح ىلع كلذ كىلءل ١ أوعقو م « صللاةوف ْن 0 ءسلن .طقلاو هيف ىلا ل كلف و

 تت 9 لوط و ااا - راقع ادد و نأ بت رقعلا يفام بيجاعأ ن مو ؛ ءافشلا ابيفاو
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 ؤ ع سن برقعلا 1 براقعلا ريغ 5 امعسأ نع ت ومال من مث ضع عس ١ نع ابضعل

 1 ذأ ىلعمت ماه ا ىلع كلذ لدف.يه تومتف 7-0 عساتو ناسنالا تومنف اناسنا

 ١ اهنأ اهبيجاعأ نمو * لتق ضع اذا اهضعب راص كلذلو «ةببرغ امومس ًاضيأ سانال ناو
 ا نين 0 لصنت 9 ” اهمنربا هيف تدثتف هئرض ارو هفرختف مقمقلاو تشطلا ب رغت

 ا . لصنالا راقنع رئاط هرقتبالو 'يث هنملك اب أب الف هن ,ربع ىلا رحبلا هفْذَش ربنعلاو اهمم

 ا لك أ ام هلدتق هنم لك أ دن ناكناف هرافظأ تاصن هيلجر هيلع عضو اذاف هرامثم هنف

 ا لكأب* ين رئاطال نكي لو راقنم ريغب ىتب اذا هنال ةلاح ال تيم هناف لك أ نكي م ناو

 ١ لبلا ناو رفظلاو راقنملا هيف اودجو اعر مهن ان:وربخم نوراطعلاو نوب رحبلاو «تام هب
 بيجاعأن مو « اعارذ نيس نم رثك أ اهوط ةكمسلابلاو توميف ريسبلا هنم لك أيل

 ]| لاع الو يه تومتف سانلا ضعب عسلتي هو تومت الو ىنفالا عسلت اهنا براقعلا

 ظ همأ تعسل نمل نوكي كلذ نا ماوعلا معزيو ريثك الو لبلق هوركملا نم اهنم عوملللا
 | ةصق 1 حافلا هنعسهذف اجولفم الجر برةعت عسل دقو اهنط) ىف لمح وهو برقتعلا

 7 بابسأب براقعلا مومس فاتخمو ءابطالا نمهريغوانبيبطارفسعدق و ةفو رعم جولفملا اذه
 7 تارارج نيبامقرفك برتلا فالتخا اهنمو اهريغوةرارطاك اهسانج ف التخا اهنم

 ' 0 و ةعسالا ع عضاوم ردق للَع ابموعس رسام ناتنع 0 رك ركسعو روزرهش براقع

 1 هسفانم 8 5 نم عوسالاهي اءفداص ام ردق ىلعو راهناانيبامفالتخا ردف

 7 ليللا لوأقابمسل ردق ىلعو ل لا ريغو لبخلا نم عودا هيلع فداصي ام ردق ىلعو

 ١ نأدعب اهرحج نم حجرخ املوأ عسل نأ كلذ نم دشأو“ اهرحج نم امجورخ دنع

 0 .نم ب برض راصق حولا هوجو تفلتخا كلذلف لاق ههوج رسام ناف ابموبهيف تمافأ

 ّ لاق هنأ نينمؤألا راو نع ةماغ ىوبختو « رخل حاصيالو ناسنا هنع قيفب حجالعلا

 ا ا ع وم ىلع كلد اذا ب ايذلا نأ هبوسأم نباو هيوءاسو ليربج نب عوشيتخيا

 ' الانكسافةلابذ نيرشعنم رثك أ هعضوم ىلع تككف روبنز ينهساف نكس روبنزلا

 1 نأ اولوش نأ الا مهنم ىديف قب مف جالع ريغ نم هيف نكسإ ناكيذلا نام زاردتف

 تاود اوقس اذا م كنذك و“ كلتقل 0 الولو | ضاع ةنح ناك رودزلا اذه



 كلذل 0 1

 رئاسك 1 مدنع ناك اذ باثسلا 0 تيل تن يل دتشا 0 ا
 عون ىعافالا ىلطاب اذهو ىعافالا ريغ تايحلا اولافل كيش اذه ىف مهل تلف 1 ةبلا

 هذ_هو براقعلاو شانحالاو تارثلل عيمجو «صخم لو عءادق .مولكو تايحلا :

 ترخدا دق اماف لحنلاو رذلاو للا الا ءاتشلا ىف نكد عسل و ضعت يتلا تابايذلا

 رن ام - يمولجرأ ىنامك برقعالو ملا كرت عم هنايح تبت ام اهرينك تسيلو ايفل
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 دارملا بحاص شبسنو غدت ام رثك 1 اهو تابحلا كلذكو دارجلا لك م

 ةيدايلاب عك لاق يعافالا ن ُث ربح م صا ندبخأ ام ىعافالا مهد بيجت ا 3 :

 تيقيش ىفأ اهرفاشم لع ةفانلا ت تدوم ذا اهفالخأ نم عضل رب أبلم صفو 7 تبر دارو ٠ ا

 هم توم ليق هنوم ناكذ اتيمرخ ١ ذا عضلرب وهانيش 5 مضلرب ليصفلاو ةرداس ة ةفقاو

 ْ لنوم ن م راص ام ناكو بحيأ ةريصقلا ةعاس | كال ِق مدلا روض ناكو بيجعلانم

 ,تارشلا عضرألا 5 رلاو رخآ ل همأ لبق ليصفلا لتف ين وح ح عرشلا نبل ىف 0

 رات ىتالزإؤ ةماذكا ع ىدك ءاودبرذثنو عيضرلا اهل نع كحل : ْ

 اما نبالا نا اوموتو امد ىفو اباَمع ىف ءاودالا نم ةيربلا ريحا مهدالوال ءان ءامكحلا

 هنأ ىلا 4م هيلا عرسأ م هللا كالذ راصف مدلاو نيللا نيب ا هنا رقل ليصفلا

 . برقع 5 رعا ثءسا ةديع وأ لاق . , كلذ ر اضأ ا دق ليضفلا فعص

 لسفت نأ نم هل ريخ *يك سيل سانلا نضعن لاق هعزج دتشاو هل
 مط لاق دمت اذاام مط ليقف بطق هوةس الذ ةقيمم ةلبل تاكو قت يجبلز ة

 برقع اهنعسا سايد نب ناملسسل ارْثظ نا ريش انبا ىلعود_م ىتربخو « ةدب

 ةعسل اهعسا” نا اهءاود ناف برقعلا هذهاهل اوبلطأ ناولَس لاق اخارص ايندل

 55 ف يل ةحاح د يم ناح دقو ترب لق زوحلا ت اذ ناكملا كلذ

 تكسمات ا لم اهربغ ما كلن يهأ ىردنام هللاو ال هونأف

 رعش طفاساو ترص صو أهماع يف أهمهسلف اهملع اباسر 1 نبالابو هللا كبد

 هب
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 ؤ 0 انا ةعسللاالا ,حور اهماعدر نا هللاو ال نيناحاي لاقف كلذ ىف ناملسل ليقف ل

 0 تاب تناك دف] ىف الواو

 ا 0007 لال هللا ءاش نا لوتلا نم انكم اندجوام باّؤيملاو لمفلاف لوقتسو
 ظ ا ناو اهئ لمقلاو لمقلا ةروك ذ نابئصلا نأ معز هنأ ةيواعم نب ساي

 قرار لا كلذكو لاق هنأ ةنع اورك ذو هيروك ذ نم مظعأ هنانا نوكي ىذلا لكشلا
 ظ

 "دقو ديدستلاو باوصلا نم *يث لاق ايف سيلو ثانالا يف ةازبلا لمخل ةاذيلاو

 آ 00011 01 ينم اتولخح هلعجو لئبلاك هلعج نيح طوبسشلا ىف هتباكح نع انربخ
 كلذل تتوك يتح رعش ا نضر 3 ب ون (هالغ اذا خس ولاو قرعلا نم يرتعب

 ا تناك اذاف ءادوس رعشلا دوسالا سأر ىف نوكت ةلمقلاو ' موو نفع ناكل

 أ اهنول ناك باضمللا ل_صان بضاملا ناك ناو ءارمس تناك ةرجلاب بيضا سأر يف
 | 6 لمفلا ىرتعإ 'ىث اذهو ءاضيب نوكنف لوصنلا رعشلاىلع ىلوتسسي نأ الا ةلكش
 ْ 8 نعي كلذ سياو ه5 علا 0 ه لكو هءأبذو هدارجو لقبلا دود ةدضلعا رع

 5 ايف نوكي 'ىث لك دوسي نأ ةرحلا كلت عابط نم اف ماس ىنب ةرح نم
 ١ ظ 3 يوقأ ةدلب عمسل مو ةح ءانئاطاو ًاريعب وأ ها راراخ دارت وا ناسا

 1 0 ر رو ابيف شيعي ام عيجو مهليخو مهلب ارو_صن اماف كرتلا دالب نم ىنعملا كلذ

 ٠ بالام وخلا قرعلاو خسولا ا ضرع اذا ناسا لك بايثا ضرعيلمقلاو“ كرتلا

 ١" ناك ناو هشار قااز كلذ هيلع طرفاو ناسنا لف اذا و نولمش ال مهماف نيمذحملا

 ]| ارذب ان نورشأ هدا ال ةفيطق وأ لاقو 6 رهف هنأين قان6 ناو اهدسح وأ هسار

 |١ امأف“ افلا لمقلا ارد مكنادأ حلصيي امب متبانع ةلق نم هّللاو كاذ لاق ال اولاق لمقلا

 || رانكألا امهدحأ لمقلا ناثروب نيئيش نا ىمربلا دلاخ نب يحن نع ىنثدخ ةماع
 / ناو عابطلا لق ناسسنالا ناك امرو رم ىلع ينلا اذا نابللا راخم رخ ..الاو :سللا قف

 0 يح ماوعلا نب ريبزلاو فوع 3 نمجرلا دبع ضرع ام بايثلا لدبأو رطمنو فظن



 ضرعل 5 لعن ال ناريطلا ض

 ثيفاعإلا كل نم 0 دق 0 أشا و 3 ترام تسل اا

 ناف سصرم 0 ناريطلا

 1 دعا ىف اوازاق ملثم لد دش اذه ها ام ولم 0 هدب تا .

 نيا 0 0 و ُط 0 6 6 1



 ْ بصناو ناز :>الا لبع ن » دبلابر فخم كيسنلا رتعرتملاو ]
 تادقلا ىلأ ن ةيهأ لاقو

 7 اليثسو الق ممل اولي لو « انقئاوعتت ١ مهلطايأ .ىحاس
 ١ يفثفنلا اورك ذام 1 مهف : اوضقيل مث لجو زعدهلا لاق اثف اورق مل ىوربو

 ” يف للحق م خص نم هلا شو ورسو ناو ىعطخ نم ائيش خا نا: ديانلاو راععالا

 ١ اوناكو « لمقيف مخو رابغااهلخدبو قرب الو هرعش دبلتب ى هسأر ىلعو ة ةرعش .لوصأ
 ظ ىتلا لاق دقو لمقلا هعم لشن لتقلا كلذ ناكو لمعلا لتقو رعشلا ُخ رسل لوهرذد

 له ةرح نب بعكل ملسو هياع هللا ىلص
 ىلكلا نا لاقو كل 0 ماوه كاذآ

 ' اذا اوناك نملا لهأ نا كلذو لمقلا قيوس وهو ةرهلا لك أب دسأو نزاوه تريع
 ' سان ناكف ةقدص قيفدلا نولمجو قيقدلا كمردد رعشلا كلذ ظيس م,سؤر اوقلح

 ا رعشلاب نومريف هقيقدب رعشلا كلذ قودعأ دسأو سيق نم سان موفو ءاكوصلا نم

 | ماجه قى رجلا ةيواعم ىبأ ن ةيواعل دشن ا و قيفدلاب ن نوءفتلو:

 عراش دبللا صق ىف رعشلا عم * ةرحب نباو تدحأ امرج رئ ملأ

 عراص نزاوه نم ىتالمقلا يوس * ابن بصأ لوقل تءاج ةأرما اذا

 لاقف ىلفت وهو ءالعلا ىنأ صو نب.ايقعلا ضع لاقو

 | رورغم هقرش ىف ديصتم * صئاق تررم ه. ترم اذاو
 ' ريقع نيبو لوتقم نيب ام * عراصم ءالعلا ىنأ لوح لمقلل
 روشقم مس 1 ووذف * هصيق بويج ىدل نمماكو

 - نريثم ودع ىرخأ ىلع قنح * ابليتق ءامد نم لمانالا حرض

 : يلا هتيأر الأطو هبسن ىنع بهذ دقو بوأ يف 'يناه نب نسما لاقو
1 

 هيأت اسما و ا داصف # هداصم ةع أ قم

 هبارح قلع نم لعتف - ةرظن ابهنف هيفكت

 ةءاؤص ةفنكل ثندرأا ع زرت بران



 كا

 هبانو 4ع هع ا * باو يرصادطوأ

 هنأصل ةيصأ ننام * لفازك هل ىف وهأ

 هبالك هملابصأ صاق 3 ترد كرد هلا 3

 :ةردح قو نايسنلا ثرو معلا دبو ةر اهلا روصو حافتلا || لكأ نا ثدمحلا فو :

 نايسنلاث روب د وسلا لاعتلا سنل ن نأ ع زب ةماعلاو ' مهللايف كك ةلمقلا دي يذلا نا رع 0

 عنصلامدل ليقف هب هتنايسو هماهما نطاب ب لتف م " ابعزتف هقنع ىلع ترد ةلذ ىلا معا لو

 لكو رار شفو امدلج ىندب انزال علا اهنم قا لهو ىأو تنأ يبأب لاقق كاي
 اهئاوج نم دادغب طم# دانحالا تداك ا لاق رباج نب ديءس يدع ؛ءاعو رخ

 يف انل ناك انروف نم انمجر مئانباود ىلع ليرطق ىلا اذكه انجرخ ول عواض انل ل
 ٠ ىف اورفاظت دن اسأن ان .ًأرف ْن رام عد ضو. ىلع انمحه كانه انرص ايف لاق هزم كل كل كلل

 انا لاقو مهران [ 1 يف ثعبف درتورام 0 ا م اذاف مع لاس تانازلا ف كلن ض

 تحت اذاف مهعضوم ىلا اناخدف لاق هراقو 0 ىرأو مهثيدح عمسأ نأ يم
 اذاو كورتم هضعلو دوسم هضمل ُس نم درثاا صوصف اذاو دبل ةمطق د

 دق يراوب موتحتو ناح ن ند ىلع "يتم 0 اذاو كك زو نم ناب

 ف افاست اذ ةلعتف هليذ ع بدن د تت 1 ذأ مونم كحضل وها انيبف لاف ت

 ءالؤه با نم كلذ ىلع تبد ةمود تاقف تل واث يد ىأ لاففاع ائيش تل دان

 نم ذعمون تبجعتف لاق اهب تمعس هللاو دقف اهينرأ لاق ةلق تلق يه ةباذ ىأو

 باص ذاو لفتيدرفلاو لاق « ىرثلا ىف رخا طمو الا يف الجر مفر ا ظ

 انآ ةرسص ات ارو رانطألا ىلع لهقلا م عضو نرحل ماوعلا ءاسو هم فاه ى ىر

 ىهو امدح ابجوزو هيدب نيد ةسلاج هنأرصا اذاو ةقيتعلا ىف الق 5 نب رفعج

 اهماهبا ربظ ىلع اهتعضوف لق ةذع اهتابسو اهماهبا نطاب نيب تعج دقو 5
 اهغنماف رفحا تليف هدف رخال تف ها . اهت*دشف نعالا اهرفظ أل تبلق 7 1

 ةذالا ىف يف اهدنع غابأ ةرش دايلاو ةعقرفلا هذه يف ةذل امل لاتنرجح نب

 ةدايم نبا لاقو اهاهنل كلذ, بدإ ابجوز نا الول لاف ابجوز ناكم هركت اف ت



 7 اك اوكلا ىف اهفارطأ ةيشراب ه 1 لآ نم ديلا ءاقس يتفس
 8 بكانملا ددش ”؟رامعأ نب رشف خا للا يذ ىلعأ ناو

 0700 براقملا مس بانذالاب لاش م ه ةمسد نييلع هاتساب ناشب
 .اهييد ميضعب لاق اعرو ىنمي ال ىذلا قاللا نم ءازئ بدحأ دوسأ ثوغربلاو باب
 00 وهو بييدلا هنكع نيكو بيد كلذ ديل اي نع نم م ىلع دشأ يتحت نم

 . نم بلقب نا ناسنالا دارأ ىتف ثيبخ ثوغرب لا نكلو مئانلا دج بنجي م معا

 0 نظيف هغدغ دف هعاوق مفدو هربظ ىلع ف ساو ثوغربلا ب اَمأ ب'ج ىلا باج

 . ييكيبابا ناك ولو مصاوم ىف هنأش نمانرك ذدنو هبل تحي ىلا ًاهدنع لع ءال

  بارعالا ضد لاقو هممج كل تفلكت هف هرم اعو كل نوكي ىتح

 ثيفغاردلا- ليل ىف هللا ك راب ال * ىنيصنأو قايعأ ثيغاربلا ل ظ

 0 درا ىف اوناعأ ءوس ةاضق « هب تولخؤذا ىدلجو نهناك ٠
 ا ا 7 يلشولا م ءاقلا ىبأ نب دمم لاقو

 00 : تودع ريغ دود ةيرقلا ن زها + -ىز اعاوأ 0 1 نمةصور

 0 دوك بو عادصلا 1 4 جرأ يدنلا ج هاذا هيف رونال

 ش ثوت :لاو نامرلا ىذدادذب حرك ن نمد# هب ترسعنأ ينيعل ىلم 3 لحأ

 0 داواتملو داقرلا ىذفأ * اق مودبلل فصن نافصت ليلا

 ثاوخت ايت طلخا دورا *« ابلئاوأ قتماسل قد تدنأ

 0 تودع امم هسمتام سيلو * ةيذؤم ءاملظلا ىف جيلادم دوس

 300070027 "ناطق 0 تلا اب مالكلا هجوو ءاناب ثونلا لج دقو

 ١ 35 ب 1  ةالببلاب نا دان هد * ىبضم) نيح ثوغربلا مع دقل

 000 هعراظو
ألو * هدل> ثد ,ازبلا ىذؤتأ أن او

0 ليد هن كرش هنجر
 2 

 5 ليم دا ينام ضي د الدع تكرأ توغل قرالا»



 ىلا ف نيس را 1 عيصتو ؛ 5 هنو و شارفلا قوف 2

7 0 2 

 اهدسو 0 م ذك # 17 00 7 ىرعخ

 0 2 ١ 00 د  ريضتاومأرخلا :

 00 تح يار 0 ان 0 اسأل قاد 7 0

 0 2 0 و

 ثوعيم ةباص كمل نم وه * هيف كلشاال :

 ثوغ عربا هل ىدتم الو ق_باا هاك ا : 2ك

 كلج رب - كاذن اهات # ابقسإ نإ 5 ّى واح

 مخ نك ليف اذ اذ نم تاق ا ل تى هزل و رامدلا < 4. 1

 ظ ا ْ



0) 
 لوطي "نم لول ىتنلا ودع * اركي او ليل طاطسقلاب لواطت
 قيد هشذؤي ىذلا ناو < ةلذا_زادص بدح يفرؤإ

 ' لودبأ ثيح ناح وأ ىف نقلمل « ةلوح نهف ننانلا لوح لاج اذا
 ' ليتف نط يمن الو انيلع 000 نسم نهانلتن ام اذا

 ليبس "لع ثوغربل سلو « ةلل نبأ له ىرعش تيلالأ
 0 قمقمشلا وأ لاقو

 ٠ هب نثبع دق ثيغاربلا نا * هنليل لوطو يمو» لوطاي

 هيتحتش اهفك تدقع دق * ةعوحم ةنوغرب نييف

 : 8 رخا . لاقو»

 اخ نأ يح يرلا ريمأ ناو ه مدالب بيطفيرلالهأل ائبنه
 .دحاوو ىثم نيد نم اهنيغارب هب تباع مال لا نج اذا دالب

 :هراوم ىق تارا ديزب لاغب * اهب دواجلا 20 رايز

  «رخآلقو»ا
 ' كل عاق سيل كح هلل < كسلا دويسالا ىقزأ
 . كفنمقثرص ىتح كحأ « كم هلام ىتح كحأ

 ظ «« رخآ لاقو »
 كرهمنمالعلا برينذقنأ م "كلرجو تمدع ىاوثم مأإ
 ككحتلا مثاد ىليل تيبأ * ئكلبم هارأ ثوغرب عذلو

 « كربملا دنع برحالا ككمح <

 : 2 -ه«رخا لو

 : رع الو عمسال دلما كليحأ * ينرؤإ ثوعغرب هلل دجلا

 ل ظ *« رخا 1لاقو > '
 انه محل انيع اومعطل ا 5 مرعو اهنولع ىف هلق 00-0

 آل در نأ هاشم نوعر تيارا فرع



 ابطرأن متي رهاذه مادنا 2 انضارص نم نع براقع : 4

 * اهضعب اهضعل لتفاف براي * 1

 نيب يوس نأ بحأ ايلاو | ىلأ ناك امل لاق يدتسلا ميهاربا » يدح 1 ا

 مكلك و ءافلخالو لجو زع هلل ةعاطلا ىلع الا مكمدقت ائسل لاقو 1 هلاو قاطحقلا . 1

 نش ةنرغلاةلج نم ةلد عم ىدفت ناكو لاق هلثم ىتاءال س دل 'ىذ يرازمال سل 9 ةوخا ٠ ا

 روك بذج دنو امءم هيلع 010 ةيناملا خيش ناكو ساحلاو نذالا ىف مني قوس ١

 ىأ ناكو سيف نم ىت دارت دربالو ر.> ىف ابعزتب .٠ الذاكو هبجاح اه ىطغ قح هتمامع 1

 ساحلاهجوو مو تاذ هل لاقف هنمهش>وو نأ نيع نه هطقسل نأ هيرقيو هيلختسإ 1 ٠

 ةحيصنلاو ةدولا الاو ةيرطاوركشلا الا ينءهجر سلتك لوتا نا دن ءرأ ىلا لاغا 4

 نمآ مل كيلا يقلمانأ ام ىلا تييتنا ىتءتن أو كلطمشتو كزرمت سم لاو

 يلعأل ىت ٍج> ةماعلا ةرص دعو اد مل امنا ىتاملا اذه نا ىل هربظ ظن مل ناو ىشفتسا ) نا

 داك ع هللاو ينامرف ىلأ لاقت ف لاك اول تاع ول ءاد هب نال هيبجاح |

 ءالبلا وهل اذ مه نأ هب يذلا ه دو ةعم ثاكأ نبا هلا و تاق و ىدب ام عيمج ضقت 4

 هلك اواو ةسنالملاوةئءالماو ةطسابملا دعا ' اءيجمهشح ا جاك اوم عيل تنمنأاو ٠

 لك هعم نبضغيل بضغ ناو نبضغيل ىرب ام ريغ ىلع هتدعقأو عنلاب هتصصخ ن
 نم'يث ىرجأ مالسال اولخدو تساجو دمغلا ناك ملف ةليوط ةليلب تب يف ماششلاب ىناطقن ٠

 دنع سيل ام ةنباعملاب يدنع لاقف جدا ىلع لبق ا ملامعأ 3 ارو مومسلا ر 1 5 3

حلا برق اذاف ة_الفلا ىرف ديرأ دو ى عمو اذه ىم نبأ عم تحرخ دحأ ٠
 ْ ةدا

 انؤةف تيم عابسلاو ريطلا نم هيلاوح“ىثلكو محالا رئاو وه اذا و ينذأ هتشمل دق ريعل ٠

 نووتل منا ءالؤو ىناحأل لوقأ ائيبف ريثك ضوء ٍط اذاو انحامرأ باق م

 قرع مسج يف نوكي نا هلمل'ىث ةطع نم سفن اذه لثم ًاريع نا كلذ لوأ ب 1
 هلتق نأ ضرب م هيلا هفذقو هيف هحم ىذلا اذهاف هبصع نم ةبضع وأ د

 رباك ال هلتت اذه نمبأو هياع ضع عبس لكو.ةنم قاذرئاط لك لتف ىت> هخسف

 . ميد تبه اذا كلذك انا انيبف اهتنابمو 5 عم ةضومبلا لتف ةكرتو ريطلاو عابسلا



 .نأالا وهذ 00 سو ةطقر انخ ىلا وعلا ثريطف ةغملا ءاقتم
 / نم 5 "يش ىلا يدب ةدرخأ هل تكف بارا مروتو ىهجودوسأ دق ذأ يتتع

 ظ . جالملا عاوتأب تحلوعو ل ىف ىلزتم ىلا تاء ىدد يف رثتنا الا ىجاحو ى 1

 ظ . ظمأ ا عرفأ نكرر نيشلا نم ىلع يق هنأ ىلع لوط نهد دع كارد ض

 " ةصقلا كلت اولبقدق موق ضوخ ثردلا كلذ ىف هعم نوضوخ موقلاو لاق نيبجاحلا

 ' نم رود كلذ ىفانني ىرج دق هنأ خيشلا نظف هسأر ىدبقلا سكنو تمسبتف لاق

 0 مهاربا لاق ةليحن لاتحا دق نوكي نا هل_ءلو ثيبخ يسيقلا اذه نا لاقف لوقلا

 ١ نوضعبتبال مأ ةيك اطنا لهأ ميزو ,ثيدحلا اذه نم تع مومسلا ىف عمسأ

 ' ناكل ركسكو ةرصبلا نيبام ةجال ةطسوتما ريدا وقع لهأ ىعدا ولو كانه 3

ل امملط اههف نا ص لهأ علو تأ مههسلط
 ناوب راقملا اهمف شيمتال 

 ' هاضت نوك اناروعل هنإ يرمعأو اهتعاس نم تنام ةبرغ برقع ابيف ت>رط

 ' وأ ةيقرا كلذ نا ابلهأ وباذك ىديف سنجلا كلذ اهيف شيعب الف ناويملا نم ابرض
 ٠ هلام لأالاو ةقرملا نم كانه سياف ةلمقلا اذكو ضع اذا ثوغربلاو مسلط وأ ةوعد
 ١ :داج رع "00 دهر تسعة دوم نادبخات ضوءبلا.اماو ةلبوطالو ةريضقةدم

 - يف ريسأ انأو ةقرحو لاك أ ىف انم لزأ لف برغل سانلا للص نا دعب كلذو ءاجرعلا
 َ مرج رادقع تقللأ ول ةضوعبلا نإ لاش كلذكو ءاشملا ناذأ تءمس نأ ىلا ةنيفسلا .

 1 كلذ تسمح لع مسا ع نم أهعمام فد ءاضلا نم تاز مث برا املا رخصأ اب اف ةدارحلا ْ

 " ائيش ا هم ربك أ هو هورذ ةيسرافلاب يحس ىتلا ةدودلا نم 11 تاكل

 ١ ةراشالا ن“ عزمأ ىف ناسنالا خسف : |ممس> روص عم اهماف قوف ناجر رب وكل ظ

 1 6 .لاق مم زب يتلا يهو هاوذالا تاوذ نم ىهو عسلاتو ضمن يهو ديلا

 1 مئاه نب ل يادحو ؛ميطارألا تاوذ نم 0 لاو ةثيبألا ةيادلا هذه تااخت دعا

 - طقتفروئلارظىلعنءريطت ةضوعإلا ىرأ هللاو تنكف طلزلب ا
 آ 0٠١) سمنتل ةضوعبلا دوعن مث اجاب يفآم ساق ناصغالا نم نصغ ىلع
 . ايس نب ميهاربا يتادحو ؛ ديرثلا ىف ةيناضأ لحرلا سد 6 سوما لا هاج يف

11 4 

0 



: 20 
 00 ةحاسلا ا انمنفذوفنلا اندرأف ردا ةج ةمجأ يف و ةملا قآقز اندرو لاق ءاظنلا

 يراكسهباحصأو ناركسوهوهيلع اندرو انيلع ىبأت هنمانجرخىذلا زوملا ىلا رخآتلا .

 ٠ لع ضرأ 5 ةمججالا يف هم ير ُ اق هدشف يبن حالم ىلع بضنق ْ

 ىبأت ين دحر 1 و تاش ةلتق يأ 0 0 3 ةحا_سملا بحاص 1 ارخا 3 6

 1 نم - اتلاف دشأو يحز رأأ نم 1 ل اذاو ملا َتقو - انو 0

 باج لك نم هتم_ساو هتبسل املا تاقف برغلاو ءاشعلا نيبام هلك كلذو 42

 اههف سيل ةنعو رض يه و اذه «ىبفأةمسل ىلع تبدأ اهموعس عامتجا نا عم دل لل

 ةحلاص انتقم سل حبر هينيعل نم ةيوشم نك براقملاو قفارملا نم

 . كالذب اولطف اهاوق نم اهيف ام تيزلا صتماو تسش : اذا ىتح تا ّى

 اذاف عجولا بهذبو ةداملا صحو حبرلا كلت قرف خفنلا هي هيف ىذلا ى ا

 نهدلا اذه نونمي اعاف براقعلا نهدب ت 5

 هد ألو يارقاو ارساو سجرملاو قا باب الكس
 ديزب لاق اهبنوف اف ةيومأ ام الثم برضي نأ ىحتسإ 3 نا 00 7 هللا لاقو

 قوف وه لوقتف ملشا أو سانلا لفسأ نالف لاق لجرلا لئاقلا لوة؟ وهو امنودا ُ
 سمت ال ريطلا نم بورضو لاق ؛ كلذ نم رش وه عضوم ىف هلوق عضل 2

 راهنااب ضوعءبلاو ليللا بارغو عوضلاو يدصلاو ةموبلاو شافخلا اهمم ّليلل
 - يف هرمأف لمقلا امأو *؛ ثيغاربلا كلذكو ليللاب اماطلس امئاو ىذالا ضعب

 هيلا راص ام لزتملا ف م تنأب قم :ىأ اللا لمم ليللاب بابذلل سيلو وتسم تال

 ٍْ ةدحاو ةضوعل أهم د دحأال يناف عملا د ىتمااب اهذرطأ و بابذلا نم نك

 ةضوعبلا موظرخ يف
 اينكس امرا ٍٍف بكر # 0 نط مئاد ةاقتفلا لقا

 ( سف - ناوبح 15) 0008



 الاه ىذ 0 1 يغو * 502 ل ىفو و ناك

 2 ىننم نع اهدحاو نيب مال ىتلا ةفتلملا تاوصالا يغولاو وعلا فاما ونطاو

 ١ ةحض نم عمسأ ؟ مو ب رهلا ىلع ابق هلا اذا نيشيحلات ا ورخأ نم عمسأ ١ م وهو هعاش

 1 ا دعاه :« ال هبال ةرتق بحاصو 2 ركذب تيمكلا لاقو « قوسلا

 ُْض وءبلا فصوو لاقف.شحولا اهم ىنغي

 ا لجزو در ذايز ودلال ل )|الو * هعوربنج لك نم رضاحدب

 ا إو هلراغب تكو قام هاما نم شودإلا نال شومإلا هحرببال شاملا
 1 هدا 0-0 صيمماعد لاح: سا احضحْض وأ افاطذ راص ناف هدلوب لازءال

 0 يراد لاو اضومإو ًاساوح تراصف
 سايو واذ لقبلا نآو اشارف # هفاطن تراص عقتنا نأ نّمأَو

 ضوىعبلاو ةعيرشلاو صناقلا فصإ وهو ةزجو وأ لاقو فيصلا فصو

 ١ براك نم رداغ يدير * هضاسو ىبقالا هنراج تيب

 ' ىه لوقي رثالا رداغااو هربستو صناقلا هبنت يتلا يهو ضوعبلا ينمي اول ىف دير

 . زجارلا لاقوىتافالا طسو كلذ عم وهو ضوعبلا عسل نم برملا ران اكراثاو رداوُغ
 ضومعبلا فرعإ

 اا رولا راما 5 اهلوطات ردأ | ةللو +.

 ' هاوس اماه دأ تس #* اهاشح قفخ لومز لك

 ) < اهاذأ اماتعأ هناتح + أهان نم عماسلا يرطب ال ظ
 بدت اذا دمتعت امو نو اشحلاو نالجرو نأدب تس يه ةدارجلا مئاوث كلذكو

 ' كلذ ىف وهو لجرأ نامث ناظرسالو لجزأ ةتس ةلمنللو لجرأ نامث ابلف برقعلا امأف .

 | 1 او وا نم رثكأ امو هربلظ يف هانيعو ردع ىلع ىشع هناكف هنانعأ, نيعتمإ

 ظ ضومبلا لاحو هلاح فصوو زجارلا لاقو جالعلل الو ةجاحالال ةوبشلل
 طل ره يلب نم لوطا ظن ذمالو مويلاك أ

 طتشم نطخ نيب تأ * طير ىف همو# امك



 0 ؟ ( مالا

 ل زلا ءانغ نينغت اذا 3 قتلا نمو شوعبلا نم

 ردا لثم ىنم ىنم مقوأ # طرقلا ناكمب ىف :م نهو

 د مس ل ا 2 يمل مم

 ٠ اضيأ لقو .
  "0اهتيننم نحللا ذخأو « اهتاوصأ تلجز سوبا يرأ

 « اهئاذأ ةهلع ةرينص * امادح قت لوجز لك

  » 3اهمانق امموطرخ ةحمار 2

 ٠ ديعس نب رفعج ىقدشلأو
  ْ 5ينثافاه ذاع ثيغارب ىف و * شارهىفةرهبلايف تالظ

 دال ع <« شايحا يذو ابنم رفان نم

 شادملا ىنج ىف كر تن“ * شار قود 2 يف اناف 1

 شاشنلال جرملا لفك ىلغأ د ل هلا ة هغعد ةحوزو :

 ا شومح فو رءم أ دع شاشة نمتمجام 0 0

-_ 

 رصنلا ىلع صرح كاذ دبغ يلهأو # مدي اشلا مآ رعت

 ردحبلا بناج ىلع هال قلو * 0 0 | اى تيفار 0 ْ

 راك ريناثدلا رمح | واذ ناو * هدمنال هدعب 2 را كب نك 0 ظ

 0 توبطسلا فب ا 25 0 إ

 ذاواني تاكا تك يلوأ هلل نود ن 0 لجو زعل 0 37

 ماكحا در , وه كلذكو 0 55 ذ ديرب ومالا الا 0 ب نال ايش ١

 رواعت الا هيف لمعي ال ناك ذا ءاقيلا لوطو ةءفرلا ءاوتساو ةفاؤصلاو ةقرلا ىف ةن ةعنصلا 1

 ىااذجلا لاقو ىدب دل ةانج نم لسو هلا ٠

 لكع ةنملم ءال هند # هلا 0 دو ف نلدهزب
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 دا ربدنم لست وبكنءافف * 1 ريدم ماق ْذِإ نوراه اهت ناك

 0 * ايفاح رفاسي انوراه تياالا

 رارض نب هرزم لاقو

 ل ورق بيش لماشنم هسأر ىلع ه امنأك,فرينب اذ اخيش ناولو

 سرسهلو ا ىبذ ةسم اذا هد كي او ريع ةسارضا نم قب لو

 ١ سلع نم دآ نيش نع 'ىشاون *« اهنانب توبكنملا هيف تيت 3

 007 نسل سيرك نمر شكاذا « ةناكو ايار ايلا لل
 ضرالا 0 هنال ريبدتلا ءىدر سنج تا أنملا ا نم كلذ

 2 نم هءذتغي امم ؟ يث * هناع عقو اذاف ةاخاد فارطالا نوكنو اجراخ هلمجحمو در دملاو

 رعشلا دمبو هتبب دعصي هناف ةعنصلا قيقدلا امأو “ هاك أ كلذ هبشأ امو بابذلا لكش
 ل ءىبمو ةمحألا "يب م * طسولا نم يدسب 3 * دانوالاو قوزعلا ةيحان

 - ىتح هلاح ىلع هكرتيف ةيف بشنتو طبنرا كانهام كرحتو بايذ اهملع عقو اذاف طسولا

 1 هتوطر نم صم اماج ناك ناو هتنا زخ ىلا هلخمأو هل-غ هفعضو هنهوب قثو اذا

 .ديصلا نم ةدب هصللاك لت ىلع عق ١ أم رثك ل هحسأ نم ثءشت ام مر عرف اذاف هن يمرو

 7 تنو كشملا دلوو 00 هناف رك ذلاامأف ىلا جس او سمشلا ةبوبيغ دنع

 '  توبكنعلا دلو لاق  ايفنكم الات ايساك ايندلا ىلا ربظي ىذلا جورفلا نم بجعأ
 ١ جراخ نم 3 هفوح نم جر اله جيش ىذلاو لاق دلو ة فاس حيسنلا ىلع موق

 يماذإالاقو هدسج

 0س تو كنعافق « ردم ماق ذا نوراه افن ناك

 1 َُى انعلا نمو اهنم جرم اهنا لاق اهتابج ىف فات“ زقلا دودو توبكنملاو لحنلاف

 ١  ىار اذاو نويعل تسيلو ثيالا ىمسي يذلا وهو دورفلا دي_صبابذلا ديصل سنج
 '  الوبابذلا تافآ نم وهو 'ىطخم مل يئو اذاو هفارطأ نكسو ضرالاب 'ىلعا بابذلا

 ١ 3 دشأ يشد اىثا اش م 0 م ص ا تالا الا يصب

00 : 



 الو كلذ ريغو ده ا ىلا 1 لكلا بابذ كلذكر / باكل با دسألا 1
 . اهماو ابمسو ارضع ةدش ىوس اهبيجاعأ ن نو دسالا ب ابذ مليم غلب ا ركشم ضع ١)

 رادقم يف ولو حرج 1 جارخ نم امد دسالاب تأو قم اهناو دسالا ىلع ةزو 1١

 نع ربو ىور امب هيبش اذهو هلتقت يت جح هلع ماع 1و لم منيل اهماف شدقلا

 نأ تدرأ دتاودط اذ قىتحو هلتق جاف مع 1 اشدخ ةيحن تأر يتمرذلا نا

 ىف سرني كارألا بح نم تبنت امنا كار الا نا ىل اولاقق هك ارا ىراد ىف س

 .فيللا قوف هنابن ربظو بحلا تبن اذاف امايأ ءاملا تسيو رصاوق يف نيط فو

 ناف ضرالا فوج ىف ريصن نأ ىلا نكنو ضرالا فوج ىف ها ةةرصوقلا ت
 ١ تازانم ىلا تدمعف امدسفارابنلاو لولا اهم 0 ناو ةديدش ةبلاطم هبطت 0

 ىلع ةرصوقلا عضأ تنكف نبالاو ةسالملا ةءاغ ىف هو .جراسلا هد_ه نمر ئ

 ىلا ناكم نم ةرانملا لقا هنكف ريثكلا رذلا هيف دجأف سامالا هيف ىذلا 2

 وهو ثيللا هل لاقي يذلا اذه اهنف بورض ب يكانملاو لاق «بملا كلذ حلفأ اف

 هقفرو هقذخ باتكلا اذه ردص ىف انرك ذ دقو دورفلا ديص بايذلا دب صل ىا

 لاوطلا توبكنملا نالاقيو مس ناسالا دلج ىلع ىثم اذا سنج اهتسو هلخخو
 لخدبام ىلع فتنلت ىتلا ط 7 و لئابااوداصملا هيف تدع 1 2 تذخا اذا ل

 تربل سا الا أ تداع نيح اهمال ريباتزلا راثضو بابذلا فانصأ نماابت
 ليخلا كل تلاتحا ثييلا هنيلع, يون اع نيسست امتاوامئاوا ب م ظ
 ةشيملا نأش ماكحإ ىف مدقتن يتلا سانجالا نم لفلاو لحتلاو رأفلاو توبك لاق

 حبلا ص ناك آو 0 دلو شم ىك لاو و لم مدا هه م انملا

 2 قل 6 نيد ن*» يف ٍجأأ ناقملاو أ ٍِر ألا 8 نيالا هد رد تا 3

 . مطلا ن هشيم 2



 ١ ضرعو تاتعا نامزلا نم فاس ايف لحال الخ نم ةيلخ نأ قطنلا بحاص مز
 ا ترحل ين> لدنلا اذه لتاش ىرخا 1+ نم ل“ ءاحو لحنلا ن 1 ا

 ' ججرأل لاق هتيلخ ريغ ىلا ءاج ىذلا لحنلا كلذ لتاقي ياللا ىلع مقلا لبفأف لسعلا

 هجم هعسلت لف برغلا درطي امبن» لجرلاو بيرغلا لحنلا لئاقي ةيلللا نم لحنلا

 - بهذلا نول هول ناكام لسلا دوجاف لات« امنع ةوركملا هعفدل اهظفاح وه ىتلا ةيلخلا

 ١ لسغعلا لمع ابضعلو عمشلا لمعي اهضعبف .ابن» لامعالا مسقتف عمت< لحنلاو لاق

 ركسام هنمو لسعلاب هخطايو بقثلا ف هبصنو اما قس تك و تويبلا م ابضعلو

 1 0 ركب لاق اباكت راط ةدحاو تضمن اذا ىتح فكيام لحنلا نمو لمعلا ىلا

 0001 لسا لقحام اهتموارلمت ىلا ةودغوم: اهنال لحدلا ريمأ ديرب بوسسيلا
 لاق انام ىلاتنأ لالا ناك اذا يتح المع يف لازن الذ هب ينبت يذلا عمشلا لقتبام اهنمو
 ا 0 اذه ريغ يف يرالاو نأ يرأت تر 0 ٠ لسعلا لمعت ىرالاو

 بؤذ وأ

 1 ""”لخسلابخرملاي سا راذ حيصأ *« ىنم ىلا من 5 عمج تايف

 | ريمأو سأو اهنم ةعاج لكل نوكيا ناويملا نمو لاق درفنملا لخسلاو لسملا خرلا

 3 ذااب الا هنأشل ةيحاصم الو ديد ال يذلا ناويملا امأف هل كلذ نوكب الام اهنمو

 ” لبالالمأف كاركلاو قينارفلاو لحنلاذدئام لثمو سانلا عنصإام لثم بيرو سيئر

 " ذضعالاهثروك ذو بررلا روثلو ةناعلا ريعلو ةمحملا لحفل ةسايرلا ناف رقبلاو ريملاو

 000 ةارألا نم دقنلا لستلاو ل حاسس ةدام ىف هه ض © جبرعلا نامل يف )١(
 : بيؤذ وبأ لاق هدّشن الحس مهرد ةئام هلحسو اهدقتن الكس اهاحس مهاردلا

 لحسلاخرملا ىنتنيدارحبصأف ىنم ىلابآ مث عمجم تابف

 لحتلا مهنا الاكححضلا وه هلثم سانلا ري مل خرك ءاذ

 ها دقنلا يأ لحسلاب خرملا يغتبي هلوق



 ظ ىذلا ناكر ىدارف الا ا م هةر نا
 ريسب, سئر لحفااو لود 1 ىرداأ الز اجو ا الورك ذلاارسسحلا

 هضورل» ضرمتو اهردصيو اهدروب يذلا وه سيئرلا نال ريماو رقبلاو لبالاهريسب
 - اما اسر زن يذلا ناوملا عيج ىرت م ىرتئاباذ وه بوسيل هعوقو نعقبو

 معزو سيرو ديسو ريمأ ذاخما ىف مبحال_ص نا نوملعي مهناقأ سانجالا ثانإ يم
 رك ذلا رادتفال نب سعأ دحال ريملاو روثلاو ةمحطلا لو بوسعيلا 1 نا موضعا

 لوحفلا أتت مل ولو اهتروكب ذ بح نم ثانالا عابط ىف امل رخلاو ثانالا ىلع
 قدارغلا كلذكو اولاق « ابحاورب حورتو اهودذ ود لوحفلل اربح يمه تناكل

 دملأ اذ لدنلاو ريم او سيماوملاو رقبلاو لب ,الاناسءر نموت ا سا ركل 0
 لعو اولاقام ىلع سيل ةلزنملا هرم ىك اركنلاو قارا باودلا ن ىغ كلذ ف ْ
 ثانالا نم هيلا ارمعجو ثانالا رسق ىلع يوت اهنروك ذ نا لأ نأ نم ادب دج مالأ ٠

 بح نم اهءابط ىفام ةبج نم امل ثاالا ةعاط ضع ن زوكي نأ ن هرم دب ال هنأ لعو

 نكي. ل ةفرعلا هتلع امنا ءاسؤرلا ءابقرلاو قينارغلاو ىك اركلا ذاخما ناك ولو اهتروك 3
 ماهاو باعثلاو يئذلا ىلعو لفلاو رذلا ىلع لضف ةفرعلا ىف يكار كلاو قينارفل
 1 تاما عضخم دقو ؛لوقلا اذه باب قير نأ نم قو ع يمخ معلا ام ام 1
 تجرخدفلو“هتمفادم لواحت الو همورت ال يتح كبردلل كوبدلاو باحلل بالكلاو 1
 ةدع رادلا نم ىلارات ةلللا ةمارش ىف ترصالف ثيدحلا بلط ىف راحسالا ضع كا
 ةتكس اوتدكس ذا نمل لامتحالا ىف انآ انيبف سارحلا هراتخم امموابماشيط نم نا
 نانا ةخفن تمعسو ينشتسلا فلا ؟ىللاك قش يف دحاو 2 ل 7 “ اعم ةدخلا
 باك امبعمو نالجر ل ة[ ذأ 4 ايثلا نع نبك اهما نم ةضرفلا كلتا 3
 0 .ء نككس اما نا تدهامذف هنم متضا ابك طقرأ مل روجاس يف وهو 5 ٍ

 نع تدب َن دابع ع نع ىورو ' اسير ُذ لو : ال كلذ عم م يهو هل ةبيملا نم قرت

 لاقو اش ئىد 0 نا يدوم وأ لاق لاق ريهز ن ةفاسق نع ةليمج ىبأ ن ف .

 اذه يدوم و لاق 01 ىءم ام يرد الو جر : ادهوتامدقتما لمنلا ةداس 6 ١



 7 1 1 و لبألاو قيارغلا و ىاركلاو كد نم سئ را داخل ناك 1 1

 00000 مدي الث كلذي وأ بلامثلاو زتلاو دورقلا .تناكل ةفردملا نمابممام

 ' عاج نهوتايدادنبو تايرصب نهو ةؤلؤل نملجؤإ ماجلاو ةعنصو عابطنمدبالو
 ِ ظ مع ال نم ضعلو نبدحاملا نم سان نءط دقوءاسينر ذذع الفانهاه نمو انهاه نم

 ١ .ىحولاو ةراشالاب ضب نع اهضعب ميفو اهنثل ىف برعلا مسوتو ةفلا هوجو هل

  لحالا توب ينييفرحشلا ىلع طقس امم لحنلا هلقنب "يش عمشلا نا انملع دف اولاقف

 " كلذ ريغو نآلاو نيبحئرتلا طقسي ام اهيلع طفاسلا 0 راجشأألا نم لقنب مثهنم
 . ةل>الل لخد الو عيجرالو قب لسملا س تلق لقأو ينخأ هرااو ل عضاوم نأ الا

 ” يذ تا نا لحنلا ىلا كبر ىحوأو لجو زع هللا لوق نارقلا فو ف نطل ف

 تارقلا لك نم يلك 9 نوشرعمإ اممو رحشلا نمو نود لالا نم
 ١ لن ىكلساف

 "ب ًالكلذ ىف نا سانال ءافش هيف هناولأ فاتن بارش اهنوطب نم جرخم اللذ كبر

 ٠ امو غومصلاكراجشألا نم طقتلب "يش هنأ ىلا بهذ امنا ناك ولو نوركفتس موفل
 ١ ردشالا ب كلذ ىفذاك اذ تجزامت امنا راحشالاو ءاوهالاو ءادنألا عابط نم دلوتب

 ' ىف نا ةيفوصلا لابج نم سانو كئاح نبا عز دقف اناق « ةريثك رومأ ىف هدجن ام

 " اوناك نييراوألا نا اوميزو لحنلا ىلا كبر ىحوأو لجو زع هلوقل ءايبنأ لحنلا
 ” للا ف نوب نا تلاخامو نييراوألا ىلا تبحوأ ذاو لجو رع هلوقل ءانننأ

 ٠ يحوأو ماعلا جرخما ىلع لجو زع هلوقل ءاينأ املك ل حتلا نوكن نا بجي لب ءايبنأ
 " دهبو اقالطا لوقلا قلطأ لب بيساعيلاو كولملاو تابمالا صخم ملو لدبنلا ىلا كبر .

 ١ اولمحي لف نيداسم اونوكنت الإونيملسما نم دما لوق اذه سيلف قلع منك ن ناف

 ١ اهلوطل نم جرخم لجو زع هلوق امأو «لطاب ؟ دنع وه امالك لحنلا ةوبن ىلع ةجمللا
 . ايارش ىرت ام هامش 1 ءاملاب وأبا رش ءاملاب ل وخل اعاو بارشل سبل ىللسعلاف بارش

 . موبلا ءامسلا تءاج اولوقي نأ برعلاءالك ىف زاج دقو بارشثلا هنم ءىجي امم ناك ذا
 0 :ئعاشلا لاق دفو ميظع 0

 اباضغ اوناك ناو هادبعر 5 موق را ءامسلا طقس اذا
 ب +دي#



 ع وطن ةبح نم لسعلا 6 م و ل ءامسلا ْنا و ءامسلا ْن وعرب مهن ومع :

 اذهو 8 اا نع د رمل 4 ةغالا لح يقم انوع

 هذه نم يلع سطر كا كنأ دحأب متم 0 ل ةاعو ةلئاس ةن
 لاق ميخ نب عيد نع زعام نب ركب نع ةممط 0 لاق ىروثلا نايفس“

 0 اذا هبدمب ناكسيا "ناد ن ماشه و لءيعلا الا ءاود يدنع ع ردلل ول

 نأ سابع نبا نع ىنغاب لاق يحب ىبأ نب ميهاربا * لسعلاو نبالا ب رق نأ 0

 .نع ىروثلاو « درابلا وللا لاف لضفأ بار لا يأ لئس ملسو هيلع هللا لص

 ىخأ نا لاق دوم_سم نا ىلا ل. جر يضم لاق صوحالا يبا نع قاحسا

 ىف ءافش لمجيل هللا ناك ام هللا ناحبس لاق رجلا هل تتمذ دقو هنطب يك 5
 0 نع ةبو رع ىبأ ن كيعس ؛ لسعلاو 0 رفاق نينا ىف ةاكشلا لح ائاو سج

 نا لاق ملسو هيلع هللا ىلص ينلا ىنأ الحر نأ يردللا هيعس ىلا نع يجانلا ْ

 هانأ متالسع هقسا لاق تلف دق لاف ءانأ مث السع هقسا لاقف هنطب يشي
 كيخأ نطن بذكو هللا قدص لاّقف ةمدارلا هانأ مث مث السع هقسا لاقت تاعف

 لجوزع هللا لوذل انايوأت ةحص ىلع لدب ىذلاو لاق“ لجرلا "ئربف هاقسف الس
 نوكنت امن بلك تانوجمملا نأ سانال ءافش هيف هناولأ فلتخع بارش اهنوطنب نم ج
 هلا ةيحاص جاتحاف ضليرغلا محللا لسعلا ىف ِق 31 ىتمو تاحبالا كلذكو لم

 رادتساا ناف ضرالا هحو ىلك ةرطقانم ترلطتا ريت ل ايرظ روش دعب هج
 مزوو“ ى ةذأا هدوحأو حيحصلا ورفضرالاب طاتخ و 02 5 نيام 1

 تارذ : نمنوديربأل عجأ الو ندسحأالو ذلأ طق ابارشش اورب م ممن بارشلا
 هيضو ميل ا كلذ ريغ الو بارشر 2 ضرالا يف سلو رص كبت . يذلا

 ينصأ ناك ردك أ ناك ايلكو نوكيام ردك أ ليلا ءامب الا هنولمعيال مهما كلذو
 هبو امهدوديف رخلا ريصع ىلعو بييزلا ىلع لسعلا يتاب دقو دسف ىفاصلاب هولمم ناو

 ( سم  ناويح 90 )10 



)2 ْ : 

 ١ اولح *ىش لك نوفصنو لسلا هنأكءام نولوقيف ةعفترما رومالا ىف لشأ| نوبرضي
 سعاششلا لاقو ناسالا لوسعم وه لاقو لسعلا هناك نولوةيف

 1١" كمدس نمايرثلا نودو « .ةحبش .كسفنو لوسعم كناس
 اهمف نوقتملا دعو يتلا ةنملا لثم لاققف ةنملا راما رك ذو هباتك يف لحو رع هللا لاقو

 00 ةذل رمخ نم راممأو ةمعط ريذتب مل نبل نم راهنأو نمسا ريم ءام نم رانأ
 ا 0| كذب همتخو هاما رك ذل مالكلا متفتساو ينصم لسع نم راجنأو
 رك ذو ريغتلاو نسالا نم ةمالسلاب الا امبفصوو امبتعت يف امهرك ذب ظ نبالاو ءاملا .

 2 نم برض اذه ناكف صم لسع نمو نيبراشال ةذل رمخ نم لاقف لذملاو رْْلا

 همسا لجو زع لاقف ايندلا رخ بويع امهنغ ىننف رخأ عضاوم ىف امعرك ذو ليضفنلا
 ا دنللا لع ليلد ررظأ لوالا:لوقلا اذه ناكف نوفز:. الو ابنع نوعدصيال

 هد دارقلا ىف لوفلا باي ريع

 سعاشلا لاقو دارف الا وه امو دارق نم قالو دارف نم عمسأ لاق

 0 نأ راملا نودع مهو # مريف نبا ال توئسلاب نمسلا م م

 « ةئيطحلا لاقو »

 عاطت سك 0 عز اذا * بالك ى ى دارقام كرذما

 هلأ ن نكسو كلذا ذل يش هنادارق ة نم عز , اذاف مط نأ من ؟ لدفلا 5 كلذو لاق

 وأو فدنخ نب سارف ينربخأو لاق ؛هسأر ف م/م قل ىتح هبيحاصل نالو

 2 اهرشنف اءادرت اه ل | 0 هن ذخأ هنم اسرق ةقفر تازااذا ل ناك لاق ة ةرزب

 ا اذان لبالا ضعي فاذ يف ةنشلا دشو تضم أهبسم لبالا تدجو اذاف لبالا برق

 | لولو ارم دل امو ةورذ يف تينت مش ترفن نادرقلا اهف تامعو ةتثلا تورص تمم
 قنا لاق ريد 1 واح هةرع نكت ةدرف وأ لاق ناد رقللا ّت فامضلا ةلاعلا مح :

 صيمر نا

 دارقلا عم بدبال ىلومو * بيرق اناواغو عاحا



 هل 5
 6 ظ لاقف ىثعالا مهاجهو 1

 رشتنم ليالب الط ام اذا * ةفرعب تالمبملا ىانب انسلف 0

 ا مكنأت قم * ةديصق ناف رصقا عمسم بأ 1

 0 لاقف رذنمللا نب نيصح ماجضو 0 ٠

 رومالل ةعيبطض تناك امو * يموف لصأ ةعدنم ىدعزا :

 ريكس بسن ىلا هانممض * دبع ريغ ةعيبض تناك لهو

 ريسالا قنع نع لغلا كف ه« هنع تظفكش ىبأ ىلاص 34 و

 ريعيلا ىلع دارقلا لاسراب * هيل قوف ردحج يصر 1 '

 لطاب اذهو ثيغاربلا ىف ابل موضعا لافارع لا نود وم دا 0 ىفو 3 ا

 اهريغم دش ضرالاف تربظ اذا * ةايبقل ىر» هللا دابعاي الأ 7

 اهريضي دعم نم حالس وذ الو « ىهتنت يه الو اهابن نبدلا الف*

 حامرطلا 0" و حلطلاو لمقلاو نامرفلاو ململاو و نانملا نادرقلا فانصأ نأ

 هدغتلم ءاذالا نيفد مريع # !كضوحلاو ىوطلاتدروال 06

  ةدسح بحاش ميشا رق حلط # اهرفشع هشا ىولدقو

 هد4 سماط.يفت رمتسا مث *« هبئاصن ىلع البلف تقاس

 ”اهدعطصلا كري ةولعلا عم م« ةشلاةيلاصك ىوطلا ب وطىلع 1 ٠

 ”ئارلا لوف ارم ظ

 البق ةم دارقلا اه ا * ةلزم قوف نيقفارص ت ُ

 8 . رك ذو دحاوا_هلو دارقلا نم قزلأ لوقت 6 اس برع و

 لا داع قطنال دارقلا نأ ابتسمالم نم زك. ذ هنآو ءامسلا,قلخ تسلا ىبأ 9

 « . دلوت اهيفو انلفاعم اهبف « ام تناكوانلقعم ضرالاو 2300

 دعوت صارفلاةامايق رس « اهئامدق>لع ةلسمالا ١ ١١
 هّوأتت الو يلبت الف افلخ *« ةفوصخم مييلع هلال ينف
 درفت ال يتلا اهافلأو ينبل * ابنتع ماؤبلا ودح هنأ ولف



 ظ ظ 2(

 : و ف مةناح ريصل 9 هماقف رغص نم ىرب داكبال ىذلا وهو نوكيام ل وأ دارقلا لاق

 لاق ماشرقلاو ماؤبلاو ريتقلاو حلطلاو لملا دارقال لاقنو لاق “ ةءاح ريصي مثكدارف
 - قرع نم قلخي نادرقلاو لاق اهنم راسا هونادرتلا سلخ نم ىهو ةلَغ لمقلاو
 3 ناسنالا نرد نم لمقلا قلت م”لا وهالاو ط ولثلاب عنا طاتلاو خسولا نم و ريعيلا

 اتاكلا نال ضرما محلاوء شير وأ رغش ا ةلء قلطلا اًذاهخسوو
 ظ ٍ رثك

 7 ىعاشلا لاقو دارق نم لذأو ماؤل نم قرلأو ةىاح نم فطقأ لاقتو لاق كلذ نم

 منا وهو هتسأب دارقلا ضعن » هصخش براقت نم يليلخ داكب

 2 هقنع برضو همدقف دارت نم لذأ اهم تنال هللاو ريهز نب سيقل نسحلا وأ لاقو

 ئ زجارلا لاقو

 لقملا لظنملا بع ضبن « لوملا نطعلا ىف هنادرت
 ظ *« لوحلا نمو ءالحلا نم *

 عاقرلا نبا لاقو دارقلا ىدنلا ةءاأ لاقبو

 0 باتك نالوملا نم نيطل « امهتعبط هردص ىدارق نآك

 سعاشلا لاقو يصخال ضرعي لمقلاو لما تسال ضرع دارقلاو

 20 0 كح[ نم دارقلا اناكما أ لئاو نم .كناكم تبأر

 قزمللا لاقو

 قلد لمقلا اهناطو أ يف لظ ولو * اذشلانم حارب ' ام ىجيلط يحانت

 در ن راش لاقو دارقلا نم ابعزج ةدش فصيل

 7 ا دارقلا دالك لع نرخ ادرفنم ملا داعأ

 1 000 امتادرف زبلعلاو زبلعلا لمح يف اومدقنةمزالا د اوفاخ اذا اوناك و
 7 « سرواحلاو عراك لاو راجلا رفاح نورخدب 6 كلذ نورخديف ريو نم 'ىث عم

 ّّ كلذ ايخأ ريربلاو ديبطلاو عاعزلاو بعلاو زراعلا لك 1 , برعلا و>م ةبوعشلاو

 ْ تبان نب ناس> لاقو

 ْ نابل ع يرش الو غ* مصلاو ريفاغملاب نالعي :



 كر قا

 كيثيم تع اديه كس : و عامر 1 تقلا 5 1

 نم ءىجن ىتح ش ثدعل نأ كرسأ لجرل ةيدابلا لهأ نم لجدا لاق 03-

 ىثغيف صيخم اما ناسنا لوش نأ فاخأ لاق كلذ كرد تتاح لاق يشم ثم ةش رأ

 ةئدملا نم ديرب سأر ىلع ص

 مد ى 00 ف 0 0

 هنأ ىنارعا أت ىارعالا نبا لاق ىلاعت هلا ءاش نازجوم لوقب ىرابلا
 لجو زع هّللاعنم اياطملا ترثك اذا لود ضعبا موضعل سانلا .يرابحلا

 رعاشلالاقو ه0 ردن ىلع ر لأ نو بحلا نم ريطلا بيصت امناو باحس

 ' ءامركلا لان يعد بملارثتب ثيح ريطلا طق

00 000 
 . اطابسلا ةعساولا عرذالاو * اطالملا نسل ألا 0 ين

 « اطاذضلا ىرت ثيح يدنلا نا

 اذاف اشير تابن أطبأت رمح وأ تن اذا يزاحلا دك نالف 0 لئلا فا

 ن نامع لاقو. ع نا براقش لوق مس وأ هلوق اماو انك تاع سل

 لاق « قولا يف لشلا اهب برضإ ىرابخلا يتح هدلو بحب لك هنع هللا | ىض

 دقو رقصلا هيلع للا ىتف قيفر حلس ابيف نبأ هل تاسسأو هرد ل ةازغ

 دنف قورلاوأ قو زاهر املس وم دوجأ الم



 0 للا :
 آل 1 او نيوتلل ننرالا لاهتساكو ادب رصقل ءادعصلا اهراثنا يف ترالكو
 ظ ْ رعاششا لاقو ءاماداوءاطهارلاو ءاققانلاو ءامصاقا عبار داختاو تاعمزل

 3 16 درشأ ك وكر مهو * ىرابح نم حلسأ كوكرت مهو

 ريهز نب سبق لاقو ةماعت ديرب

 دعو وأش ىلا يرجو * املاظ قطانملل كرحن ىتم
 حاسل تلم كدا # ايلثف تيمص أنا ى رابخلاك نكي

 .لاقف مهتلاوخ اهيف رك ذ ةديصق يف باتكلا نم اسان فصإ سيق نبا لاقو
 ظ 0 ندد نيدلا اولاقف * الالح مهل مامالا لام اأو

 ظ ١ ىرابحلا حاس اا وحان دقل + ريمأ مهتساحم يتح ولو

 لاو هيف ريال طفاس فراح ابخرفو يرابق ا حرف راهملاو ىرابحلا رك ذ برحلاو

 0 ظ ةريون نب مت 4

 ! 0 ىتح دقلا هامل نأعو * ةرش اقورط يدان اذا فيضو

 ظ اعدصتدقهشير ىرابحلا خرفك » لتحم ثعشاي ىثمت ةلم ا

 تاقف نيسحلا ن ' ىلع تييقاف ةشدملا تمدقاونلا ديعس لاق ىئادملا نسحلا وأ لاقو

 لاقسانلا ثعب اذا لاق بلاط ىبأ نب ىلع نينمؤللا ريمأ ثعب يتم هللا لوسر نءاي

 هذه ريغ ةلكوأ ةنس نيرشعب كلذ لبق اعوتمم ناك هتيل لاقف لبا مايأ انرك اذنمث

 ملتاقب ناكدنا هللاو تدد ول لاقف لاق ام هل تركذف نيسح نب نسح تينأف لاق
 انا لاققف لاق اع "را قاسملا نب ىلع ىلا كلذ ىروف نم تجرغن لاق مويلا ىلا

 هلا لودر ا نيب برضبأ لاف راتذملا ربما غلبو لاق هنأ ىلع ءاقالا ليلقل

 ألا لاقق هيدب نيب نسما قاب ترا رق هنا لير يلج هلا

 تردن لل ابتبأر ايؤر الول هللاو امأ ى :متنكمتسا تنأ تاقذ كنم يناكمأ يذلا هَل

 انأ لاقق نافع نب نام ثنا تاق نانع نب نامع تب أر تاقف تبأر.امو لاق ىلع

 ىلا اورظنا ةفوكلا لهأ اب لاق يراصن الو دور ال يرايح يباكصأ تكرت يرابح
 ةيمسهنع هاور يذلا نيسملا نب ىلع مالك هجوو ىليبس ىلخ من كودع هللا قرأ ام

 ا
 ا



 مولا ظ
 نمل اغلا و طا رفالا نم ةيلاغلا ع نم عم ناك ىذلل هنأف يدان ناك نا اونلا

 نيب لجو زع هللا ند 1 دصقلا ىلا ولعلا نع موطحم ناو مرسك دارأ ا 3 هناكل 7

 ام هيلع ىن نأ ةمامالا عضاومب لعأو ندلا يف هقفا نيسللا ن ' لعفالاو د دصقلا

 تيكلا لاقو ريبزلاو ةحاطو ىلع نب. 71

 بدطحلاب ريفاظالا لولعم قرزال * تسفنن ديعل نم ىرابخلا ديعو ا

 نوبيطتسي ش )ردو برعلا نم ريثك نانو رودلا ىف دن دقو ندسسح . رئاط ىزابلاو ٠

 ًاطوش اهلوطأو اطقس اهدمدأو اناريط ريطلا دشأ ىرابملاو لاق دج ىرابحلا وش :
 أبيف دجويف اباصاوح نع قشيف اندنع ةرصبلا ربظن داصت اهمأ كلذو ةجرع ا 0

 تاما ةدس ءارضللا ةح يهو مطبلا راعشاو دسفت لو ريثتت 5 ءارضحلا هَل

 رعاشلا لاق ةيرأ وأ ة و يو

 0 ملل شقارب نم فرت لل

 مطبلا ىلجعلا نذوكلالاقو اهرحش لابجلاب ءارضخلا ةبح يهو .طبلا ةرجش ىرش

 شفاريو ضفخماام وه روغلاو عش ةراام وه ساملاو دج دالبو ا لفاذل 1 ال

 ضي نهد لاقو برعلا اب مها ءاشتنا تناك ةبلك شفاربو داع موفل ناك نما

 6 م شار ااهأ ىلعو 5 مك ىلع خ اهات له <” 7

 00 زمملا و نأضلا ف ل وقلا 2

 زملا نمو نينلا نأضلا نم جاوزأ ةينامث ىلاعثو كرابن هللا لاق نأشلا بلل لاق

 شنك هنأ ىلع اوم دقو ميظع 3 هانندفو لحو زع لاقو نأشلا و د مدقق ل هنأ

 ىلو ة ةحمن لوءسلو ف ١ هل ىخأ نا ىلاعت لاقو لح رع هللا مع 0 مظعأ ؟ 3 0

 نولوش سأن ١انال دحاو زن سع ىلو 1 نوعسلو عسن ١ هل يخأ نا لش و دا

 زوندل 9 لاو احاعنو ة ةحمت شدولا رش نمأب 1 ىحسلو ةحوزا نوددرب ةحعنلا في

 علا لعجو سرعلاةبدهو ةقيفملإو نذل || يحاضالا ف ةقلا لحو رع هللا ل

 باتكلا نألا ب لجو عدلا لضفام اذ فتيالا يف ملا نم تاك



59 0000 : 

 ] 3 ثالثا عضل دقو لبنا ص دات ةزعالاو مثل ” الودرتو ةن لا ىف ةرس ناكلا دن ةنسلاو

 ابنا لاق صيانخلا ةريثك ةريزتملاو ؛نأضلا ىف ددعلاو ءاهلاو دكر ريلاو لقأو رك

 5 و يلغأ فوصلا نازملا لع نأضلا لضفو لاق “ال ءاعالو ًاصونخ نب رشع دلت

 17 اك اولاق هوده اذاو شابكلا نم شنك نالف امنا رئاسلا لثملاو رعشلا نم اردق رثك أو
 ظ | رهام اولاق ة وابغلا ىف ةباغلا اودارأ اذاف نانلا اودارأ اذاَو ةوابغلا أودارأ اذا س وه

 | ل انأسلا ناو ساي ال ءادلعاو نايبصلا اهب بماينالملاو ؛ ةنيفس يف سينالا
 8 ارسل كلاس ورو ةلضفلاةبيطلا يه َ ولا نأضلا نلرو رثك | هز هزو مسد ورا

 5 برملاب ب عا ىذلا ىطزال لاشو ناضرعلاسؤر لاغالونالملا سؤر لاشو لأ اطاه دنع

 ظ ا بطرأو لزجأ ,هناالو لجلا ةيلأ ناكمل نالملا سؤر لكأي وه سانلا دالوأ نم

 ظ  نأضلا رد توعلا ءاوشلاو ناضرعلا موحل للك أ , وه ضلرعتلاو ةءانكلا ىف اولوش

 7 هجْل كلذكو هلاح ىلع همحش قب زئعلاو مدحاو هر ةلحاو ةلاهأ هلك ريصن همحشو

 ؤ نا حلصيف هو همحش قب زملا نال نأضلا أوكر دق قاذحلا نوزابللا راص كلذلو

 ظ . يفةليضف كالتف حاكنلاو ايادبلل شابكلاو سرعلا بامحصال عبأ نوكيف تارص نمسي
 ظ 1 نغارب اماهلع قبسلا عضنو اهماع نهارب نم كولملا نمو ؛ ةفاقثلاو ةدجنلا

 شيعيو قفرلا ىف املاك هل وهو ىعارلا ةادأو يعارلا لمحت زازكلا شبكلاو ليملا

 ظ نءالكشا اونمن اذاو ري لع ةدعنلا راتخا متغاو ىعارلا قبش قيش اذاف ةنس نبرثع

 ] .اهفاوصأ نمو لحو زع هللا لاقو ع نلا ىثم يشي وه اولاق نيزاربلا ثم لاك- ثَأ

 ] | يه سيماوملاو تازاما اهنم اهنم لبالا نام يه تذبلاو ؛ فومملا م دف اهرابوأو

 ] .خافتنب ١ ا | دش زعاملا رك ذب الو شامواك ةيسسرافلاب سوماجلل 0 رع نأ
 ] نأضلاو ججاعنلا دواحو جاعنلا ةرثآك ددع يلا ترص اذاف ةنبل ةرازغو هدلج نمت

 ئ ليقو « نبالا ىف رزغلاو دإ-لا نع * يف نأضلا زعاملا هن ل_ضش ام ىلع كلذ ىنرأ ابلك

 ينغ تلاق لبالا نم ةئاف ليق انف تلاق زعم نم ةئام ىف نيلوقت ام سملا ةنال
 ١ ىزعم لاق موزخم نإ نع ةلظنح نب ليع لئسو ىنم تلاق نأضلا نم ةئاف لبق
 ما ركنا 5 مم مالكلا ! قماش 32 ف لاف ةريذلا ين : الا ةر رهف أ-ماع ةريطم



 موصبد سا
 رئعلا نال كد مدمن ملا برما لوقثو ءابرخ نوع نم درصأ 0

 ثتثوسو اذه ل لض 8 ال 0-0 ةيبخالا 2 - ١

 هيلع ضرتعملا 0 0 نا نب ورم لاقو 3 دل 01 لق 0 و قونلا دم

 مذ ندلار و حدم شبيكلا نال ةنيبج سد اي نيمكسلا واتنأ ا ونيمكملا نأش

 . كلذ يفزملاو نأضلاو سيماوملاو رقبلاف فما عم ىرب ال فاظلا نا هلوف
 منَأ نبأ لاقف ءادجلاب دئاوم ىلعةفوكلا هلوخد ىف ناورص نب كلملا دبع ينأو * ءاوس

 0 دقنلاو دقنلا نم . لذأ وهل لثللا ىفو بيطأ مامثلا سرامم هل ليقف سب راما نع ٠

 ىزامرملا باذكلا لاو ز ا

 اميز مثكل ة ةكول 0

 ادقن مثكل ها | ءاش معن ل 0

 ةذودر 0 :كب لجرلاو ةشيبكو ةشدك 0 2 رلاو

 ةابتسا ىنم عمدلا قبتسيه * ,ةسنت تلواح ذا ةشييك
 افاسو ذفنو اهنيطل احشك « قارفلا ةادغ كبرت تماقو 2007

 انالح وأ اقينز هفشرت لا 4 بلا ىتامك الدوس
 لبف نمثووملا روتسم هلمج نأ شاكلادب لجو زعدللالضف امن صاصقلا تس

 لبقلاو ريدلا فوشكم رتسلا كوتبم هلمج نأ سيتلا هب ىلامت هللا ناهأ اممو ربذ نمو

 ٠ ةفاوسلا ل نادتع را # ور 2 ارسلجا نا
 ( نس نازح دال :



 « رخآ لاقو ,

 لود هقرافم ىف دوتع <« مدا نب نايح نب نامعأ

 لوقأ ان معو هتماعت * تلاشل هبناشأ ىنأ ولو

 « رعاشلا لاقو )؟

 ريعفلاب كامسىب مسا كلأفذ ١ ١ ديرب يكدزب يعسسل

 رحت فو نابليف يب موهيلع * هلو ربعي سيتلا الا ىبلا امو

 00000 ]وا تخأ سيلا لوو هموشيخ قاح دريف لوب 07 باكبلاك سيتا
 نفعلاو موجلا نال هل رذعأ ناك شيكلا ىفاذه ناكولو لثملا ىهتنب اهيلا سوبتلا نادبأ

 نال نثكتساا فتلملاو قيقدلا قيفصلا 0 ارتلا فرصلا ىذ را ضرغاول 0 1

 1 لاخم عم سدت نأ نذل نددت هيشأ كلذ ناكل هترخال ميسنلاو هلال حبررلا

 ظ ١ ْ نأ كلذ لعاو نئنلا ىف الضف هندد را ع هقرع فوهنجو هدلج قوربو ةرعش

 0 م اس كلذ رثاسو قرملا ةنتنم جنزلا طا ةوارنو“ اهدراحت لع دخلا عو نم هدجن

 0 اهاصقأ يفو ةكسلا لخدنل أنإو فيصلا ىف هنتنك ءاتشلا ىف هنو هلك .طلإ سيتلاو

 تلا رخوه 0 سلال عطش انمدحأ داكبال يت > اهاندأ ٠ نم ابنت دحنف سوم

 ' قداصامبضمب ناف' ”ىراوسالا ايلعو يولبلا هيلع لح و زع هللا عبط ام ناك امالا

  ةحنارلا كلت اقشنتسيل سايتلا باب ىلع اسلجامبر اناكو سويتلا حير ةءاطتسا ىلع اطمن
 " جرب نم ضعن نارظتنم امنا اوعذا امهناكم ركنأو اههركش نم امه.يص اذاو

 " اهجوزت مث ةودنس امل لاقب ةيراج قشعت هناف ىلا امأف «رودلا كانت ضعب نم اميهلا

 - ابحمم لآ هناو: ناتيماق تناك ا نيو ريغ اهلزنم ىلا يناعد دقو ةيرأبم

 ١ لاق كلذ ىف اهيلع بضغ ىت> ارارص اهاهم هناو كلترملاب هملاعت تناك اهناو ابنم كلذ
 مث نكن رمتال هللاو تلاق اهضقأ مو ةجاح يتتلأس اذا تناك ينوهش تفرع ايلف

 || هلو

 " نار متنب سيوم ىن'دحو ابتجاحءاضق نم ادب دجأالف نكت رمال هللاو مث نكن رمتال
 7 هل هراثبال ةنؤم قدصلا ىف هيلع نكي لو قيرط ىف ناذخأبال بذكلاو وه ناكو

 بارطضا هيفو لصالا يفاذكه: (1)



00 00 
 5 ءابركلا 3 يخل 1 ر اندنع ناكلات 0 و ربما هدنع يي وسل نك قح ٠

 ينأف ذربلا ةروص يف دددح نم ةكسوأ اديو دن ادق ناكر * ىث هود هيفشبالا ٠

 ْ قدرا نرغ نمناك دا كلا قرخيف ةراملا ةليلقلا ةقزالا ىف نوكن تلا سياركلا ٠

 مسبار 5 نالبس ند ى انلا قاف لاق هرطو يغش ىت> هيلع هيرخنمب غضي 3 تبشخ

 نم اوأر ىذا عم ةيلبلا كلن" نم ةمحرلا الا هسنح نم نم مومنم أف هيلع اورثع ىتح م

 كالذل دءالو ةيحالا ةيحلا دإتلهو زنملا وأ وهو سيلا نأش ادهواولاق ؛هتأرهنسح

 رم نال دشنأو نطابو أ ثاريم نع نتثلا ٠

 عضل رتف أمقور فطمن زنملاك < مولماح نايها 28 تدجو ىلا. 3 1

 قأن ى ة> ةفاغ ىهو اهفلخ نم عضر ' ىتلا ىه زئملاو جاعنلا ىف نوكي 0 اذ ١

 ةدءالاو ةئاضلا تمترا اذاو هفام رعت كمل باقنو دئولا عزت يف اا يهو يبل 3

 ضرقت ة'ايضلا نال ةزعاملا هلك م تن الو ةناضلا هلك 0 لضف قى د

 قدزرفلالاقو هلك أ: كلذ ف ىهودبذ#و ةريثتثهياع م : ةزءاملاو عطقتو اه ها 1 5

 اهربثل بارتلا تم ةيدم ىلا * ابفلظل تماق ءوسلا زنك تناك و

 0 رعاشلا لاقو »

 ماكشلا قلت سأ ًرايفمأ تسلا أ + ارقتم سراون ىرد 1

 ماك اللا هز رحأ يف دح ىلا ع نع * مهدوتع بع نأمح ى ى 2

 ةوعانأضلا ىفاولاقو“ ل ادعت ديد عرق 6 نأ مز ”ناجنأ كلذو ٠ ظ

 كئدق ع كلذ ابعنع :و ضر ل ىلع طقسا يت> ابتيلأ تي ١ : ةحمنلا نأ كلْذو 0

 افقوم فقيو اهنم وندي هنأكلذوهنم بجعأ 9 م قذحو دانا قفر شكلا ٠

 رادقملا اهماج نع ع هفرعل ديعلاو نم رادقع هردصل ةيلالا قتيحا ىدحا دصن 6

 جراو دربا لأ نأضلاو اولاق“ حمالا نم عرسأ ىف اهدفس 5 هريغ هأرب ال ىذلا ٠

 ناك امتا ريبختلاو ىرسسك دنع ناك ىذلا ليثَمْلا نأز ىلا ىلع نأطلا رخافم نمو رأت ْ

 ىلا توللاو مويلا ىلا سانلا كلذ ىلعو ركذ زثءال كانه نكي ملو ةلحنلاو ةحعنلا نيب

 لابحلا ساذلا دمتعإ هياع يذلا ريثكلا مهلا نداعم امئاو رك أ ابضا أ 16 رسل



 ة 0 61
 ا انآ ال لو ردلا ةواج طظاغ نم اكل نم ناكل ناوضاو كانه شيم ال زعلاو

 0 لك ةروكذو ىشنحت 6 محشلا نم تشنحا امل اهالك كلذ كو دربأ زعاملا فاوجأ

  يفةروكذلا 0 يل 5 ثانالل نكب ملا رو اهمانا نم 5 ما سنو

 ا 3 نسا نم نو ةروكذلا نود نك امرو أبناناو جيرادتلاو ساو اوطلاك ندسحلا ةنأه

 ٠ ةحبكسويثلاو كلذ هانشأو نيشارولا اوماخلا وجاجدلاو جببقلاو جيراردلا ثاناك رادقم

 00 0 أك اولاق م قتلا لخنلا قانعأ اوفصو.اذاو اباغصلا نسح ابحر ىف دازو دج

 ْ ١ 1 سعاشلا لاقو

 نجا رئادغوأ ريجأ نود « تقلع ةيسجاسلا شابكلا ناك
 ىلؤدلا دوسالا ىبأ لوف ةحءالا نود زنملا هيفاومذ امو

 5 ود نيح نايضغلاك نع *« هتيفلام اذا ضا رع تم

 ا 3 نامو اخ رود 37 السر لوط أ زئءلاكشبستالو ٠

 1 ْ اضيأ دوسالا وأ لاقو

 722000 اهيتجملل يأرلاىذ ةحيصن » لاجرلا طامتام ريخ نمو
 000077 اهض وأ ةيدم اهفالظأب * تجرختساىذلا لثم كنالف

 ا اهيجيابوعشاموب عدب نمو « حياذاهايلا مقف 208
 20 اموتحم نا ةديلولا شخ * اهرذت اهلاصوأب تاظف

 0 ىرادلا نيكسم لاقو

 ع ةج م-ب,تحنم اولاقام عفريل « بلا سانا نم ينتحبصص اذا
 | رفحا فتح نع فالظالاب رف#و # اي ىنبن» ولا زنمك اوناكف

 ا موب ىف كلذو ىمتشل ؟ى ىف نفقا طاع ل وأو لالقلا دش نال ناضمر لاقو

 7١ ىلع هلو طقس بحاص باب يلا ءىجأ نأ يهتشأ بيعش وبأ لاق ةرصبلا, فيصلا نم

 ١" ياجنمرطقي ابكدوو ترفصا دقو ةحرشملا ةرزبملا كل نم ةقلعم ةيلأ هنوناح باي

 يح يدش يلع ليس اكدووراشننو م لازأ الذ ىف حتفأ 5 اهمهصخم ذَخ اف نمسلا

 1 .. ةوبشلا نم يندب يتلق يتنتف كلبو ليذحلا وأ لاق بذلا بحي 3



ىلع ليل اأو امعفانمو | همر نعام ءاعب ف ال بحا 1
 كلذ ن 0 | ملضف 

 اهديزو افاعضأ رثك أ اهنبلف ارلضف ىلع ليلد اهئامسأ ىفو ةجمنلا و 1 78

 : اف كحاو موب ىف عرف يظارسلا سلا ي معلا هللا دبعوأ عزو بيطاو ْ

 نين اع ' ىدملا هربغو 8 طارسلا لت نب م عاب 0 ةدابشلا عل طاق. ناكو ة ةعرق

 نياك زعأملا دلج عب | كرو 0 و 1ك 6 هسة باو 0 نم و ةاغلا

و تببلا لهأب موش : ةعفان هلع بلف كلذك تناك اذا ةاشلاو رثكأ 1
 ةرقبلا لاعنلا

 اهدول_ح , نم طرشال نال رقبلاو زعأملا ليل , أبعش موسم ثيسلا ربُغو | دبلا

 لاق اهدولج ند دا 0 نب كيج فصوو عسشلاو لابقلا كلذبو

 كحاو سانلا حاصأ م ع ليفاو ؛ ان 0 ءهطل أئيلع ماوسعأ. عيت

 دلاخ تام دق ليف ىت> ردعلا * هيأش كالا ىذب 0

 نئارزلا امتزوعأرادفلا ىز. 5 امو لود ري قر

 مسالا او>ذم اذاو ةيلالا م قوذ امو ةاكل لاو برألا مشل ؛ عافتنالا ارمفان

 ا | لاقو و ل ىفللا زعالل ,

 مهالطت هراامثلو ن لنوحمل مف # نأ مل اوشع 5 وقلا ناك.

 ف كلذ معرس ىد - م كام 2 اضلا مل ا َ اذا نوعرصنيذلا ن نور

 رحبلا فلم تفو ناتةولا ن ناذهو دومشاافاست و ةاهالا عرصلا ناوأو 6

 عبمج و ةغمدالا و ءامدلا ةداز ار ف نيد ر 1 1 رذب ريص) يت ٍج> رمقلا ةدايزا و 3

 ليلا روم قاّتملاو لالف ٠ ند م ردع لالفو لاعزا ندم 11 هللاو وه لاقو تابوا

 جامنلانم ةجمن الا وه ام اولاق قوملاو فعضلاب لجرلا اوذصو اذاو اهنأض ن

 سعاششلا لاقو دبل الو دبس هل ام ريخأتلاو ميدقتلا ىف
 لليل يد و كيس ند 3 5 و 3 كفرم نم يبد أم و يدلل 5 0



0/000 

 لإ ىلا دلب نم نع 4 اهم ا تفذاش مه 3

 دغو دغ نم عماطلا بس © تان تاسح نم حوداي

 دحأ.ىلا اجاتم س“ع مل * امهسم هلل نكي مل نم 0

 ا 1 5 ناك امو هل هنا كاحرضلا نب نمسح ىل متزو ىهدلا هجو ىلع هتيور رعشلا اذهو

 7 يخبطب ناك لب دلب ىلا دلب نم ل نارك فرك ا دس ل لقوا سلا

 0 000 لاو وا ام الا نيترصدلت دف ةزءاملاولاقو“نعزانف لوقن نا
 ) ١ عفتنلاوهو زممال طقالاو لاق 'ناضاا نم ةأش نع زعاملا نطل اندنع اوعاب ارو ريبك

 7 ةيلالا عوطقمل لا ةدئاملا ىلع اومدق ارو مرك 1 ا ل لاق اهم

 . ءافلكلا لوقعو ة ةنع كل ضرتاطملا نب رمع لاقو ىدج هنا اومثويل ينذلا لضأ نم

 - فرعأال ىلا نورنأ هوكرت وأ كلذ اولمعتسا شرعلاب رصإأ مهو ةيعرلا لوةع قوف

 ..الفصلا ةديعبلا ,ه راسا يف ميعم لمحت انكوامو يزعلا راو ربلا تال تايبطلا

 2 العم ا لك يامل نوكيل ب ولاو للا نامزا تافورعلا لماوملا

 " نولوشو بيطلاوزملاف لثأا ىه ءادجلاو قانعلاو «ةنؤم الب نامسلا نالخما ىلع نرد

 7 لاس زكري راجنلاو نوهأ باصقتلا يعزءاملا خاسو ركسكءادجوةرصبلاءادج

 " كناقلحف رعأ 'يذ : ىأ ىلا عال ليقو راشنملاو بقثثلا ومودقلات ا جاسلا

 ظ ا بوثو كلذ ناكدن لاقب ىجادلاو , اممرصاخ تضافتساو تجرخو اهايح مروت اذا لاق
 0 ذوصلا سدلو زءرملا زءايألو لاق جاد مالسالا ب بوو كلذ نو احد دف مالسالا

 ا 7 توزر ناضال الا فوصلا سدلو رعشو شارو ريوو فوص اهلك ءاسكلاو جاعنلل

 " باجتسلاو ماهغلاو كنفلاورومسلاو ءاملابالكو ناارالاو زز1ناو لااعثلاو لبالاك رولا

 ا وراو ناذلاو روثلاو دسالاو ءايظلاوزعالاو سيماوملاو رقبلاك رمش اياك ىذلاو
 امو ريلاو لاغبلاو نذاربلاو قاتعلاو عابضلاو دوبفلاو بالكلاو

  ناسنالاو كلذ هب شأ

 / رعش وذم ركلاو لقملاو:لادتءالاو لاا فناودملا عيجج قوذ : ىلاعت هللا هلعج يذلا

 | ليقع ىنبل نأ يممصالا مذو ر مرك ًاورذنأ يب :ءلا ادهم سائلا ن نم اهتب ارقل ةزءالاو

 ١ | رجعلا بعأ ن :.م |ىله لا .ةيطراوذاو ا مو 3 هرثالاز رءام

 جملي



: 0 5 5 ٍ 

 يم .ثو ا رغلو و جرخ 0 كك انلاو 0 برقلا ْن وكت ا نمو
 كلدسلا مكلو ناوللا نوكيام اهنمو ةيولثم وأ تناك ةحوطسم ةدازمو ءاقسو ْ

 رافسالا ىف لاقثالا لالجو طسبلا عاطنا ن وك ةرعالا نمو برملاو ناطبلاو

 . ءارخلا رضم ليف رما بابقللو برعلا رخافتب مدالا بابشو كوللا بابق لالخوا

 .صربالا نب ديبع ل
 دانلاو دس فلا لهأ * دنسأ ى نم يباف كيلا بهذاف ٠

 كلام 0 انمو لئاو زثعو ةماعلا ريعانف ةشك ينأو ةشييكو ةشدكب مت مرخفو

 ىف نوكت نأ الا نارسخ اهدااو بزح ةحىمنلاو اولاقو حوصنلا ةيوتلا ب بحاص

 نءلكأا ربطاو شيكلاو م لك ةحمللاو لك الا نم ايسر رع يدا .ال ةءاس

 الكا يلا عنمت زئملاو اهتنؤِ ابءفن موقبال ةجمتلاو نوذربلا نم 'لك ةكمرلاو ل

 ) ةح نمر زغأ بارعلا نم ةيفصلاو ال1 ىملا عن .ولملا نا لوقت ب رعلا ناف

 : هنشا ومما ايماركو فالاخالا سانجأ فان ا نيا نآِنع ار نسئحأ لاق وأ ظ

 تقوملاو رابزالا_ تاوذيوف تدار ار رابوالا تاوذ نم رقبلاو ءابظلا نال ظ

 هءورض ىلع فاخي الو جامنال دع : الواي افصال دعت امنا دئالقلاو ذدواعتلاو  لمشلا ١

 قى زيلا فاهرتك [تدحو املمأتاذا ءاشلا ىف تايف يتلا راعشالاو سفن نيا ظ

 ىنزالا ا ن قرا لاقوامثادج يفر اهقونع فاسو : قو اهرو> يفو |هايافس

 ههغ سد ىف لادن ارعاش أش ناكو امرك ؟ ديس نأ ظ

 بلل نرقلا دناو انييفو ءالد م ابعورض ناك انالصأ ثحارو

 بهذم ةا هولك فرو خبدش 2 ةرغو فوئشلاك تانعر هلا ١

 بد مأ فاظلا ٠ نم ناد ابلصا وب * ةمصغو ني_القلا مأ انعر 1 ظ

 به رفاضلا رذ ذوطمي م اهاضع * تاح رألا ضلافذ< يفةحوداذا 2

 تار م رحنلا يمس نادردت # 0 د_ع نادألا ققردالآ 1

 بم عزج قانعالا ىف نسحلا نم * امناكح ىاوللا ولا ززالا أ

 باح اهبنم قانعالا ىف لئاقع « تفذاقتتابلالا اهيف فاطاذا



 امدح 0 ظ ْ

 0 : بوت علاج س دق نا فد.ضو ان ةطيش تبل مف مام هده , ىرب

 ظ | شادياس لاق مك دنع قراذا تكفل لاق ا ل

 5: ' عاباع 0 #

 كلادبع نب ناملس دلو ضعبل لجر لاقو « اهبلاثمنمكالذو ىورت الفبرشت ناردملاو

 8 ىنارعا لاقو ام كوأو أر ع كمأ تنام

 مثانلا يدؤت |(. ك انتحشم * ايدؤم تدل مآ ى لومأ

 ظ حاد جبرا ينشاام يدنع ءايلعب * لزم ةدعص تودأو كاف

 اع عرضو يواخر قلخو * ضلقم ديجو جاد رعش اه

 حئاسءالانم لطه اه ىورال * ةيبجر ةليل يف تيلشأ ولو
 حراطم ديجو اهيتافص ماما * ابعرضو نييلاحلا ماما تءاذع

 07 000 اه مواسم تكامل م
 0 لب الا ىلع لمتشت قطاو « رفاحلا فا فازدع هأشتلا يف فلظلا فائصأ لويس سبل

 7 نم م ماسالا هذ مه نيب ّسدلو ش.>ولا رو رزاتللاو ءابلاو سماوطاو رآبلاو

 ظ 1 رم 'ىثالو رفظلا رئاس ىف مننا الو زءاملاو ناضلا نم متنلا الو حئالت الو داست

 ا 0001 نوعا ىف فاتخم ىهأ ابحفالتو اهريغ دفاست نم سائجالا كان رئاص
 0 زجا اراالاقو فاكللاو راها كلذك سيلو دفاستلاو حئال لامدغ ىفو ةشحولا وسنالا

 . اههارفص رخح لظ ناك * ايهاسنأال ىزنءىلع نه

 ءاقارك ةرطعت علا و

 ] ربح ناكهلوقو ةرظعلا نم ةذ ذوخأم را ةرطفملاو نسلأ ءاهثلا درت علاط هلوف
 دغأ | ماقلا ناكام لو دوغ نو كب رخملا لظ نال درع تاكا ديرب أمها رغض

 نم ًافوأ الو رجح نم لظأ 'ىث سبل ترعلا لوقو داوس دش لاغلا ناك ازانتك |
 كس عفرأ >6 لكو لح لظ 5 ”اداوَس دشأ الو درب, ظ نوكي د رح

 9 2 0 دكار دشأو أطرع رثك أ ناكو دمبأ سنشلا طقسم ناكو
 5 م ا ل تدعو



 0 ردشو ضرالا 5 هر 5 للظ هنالك ادد هن ,ضرالا لظ ليال نا نومحتلا م ئ
 رو ن ديمحلاقوااظداوس دادزا مظعلا يفابم رجا داز '

 | بورغبارسلانيرجأ تهاور ب اهناك لالظلا ىلأ رجش ىلا "03

 لاقو يملا ةفلتما رابشالا لظ لمخل ةثالا كلذ نوفصي ءايملاهل لون ءانسملا ةفشلاو ٠
 رحح نب سيقلا ةما

 ا اهماح تلورت ناك *« ارازغ ابقوسن مغانل # 1

 لاقت ةوعام تناك اما نورقلا فصل هلق

 يرو عبش ىنذ نم كبسحو 0 [نممو اطقأ ان: 1 ًثامتف 0 1

 ةرقبلاو ةليسلا تدلو دق فالظالا تاوذأ لاقيو لاق نوكي اهئم طقالا نال
 باوصلاو باح الو انيفق لحن ةاع هاذه لاق ةدودش» ماللتد ,وسكمواولاةءودضم
 نيح نم ىبر ةاش هو تدلو عضوم قاسمر اه لاَشو ماللا حتفو قمت

 عءارلا ةمومضم بابو منع نم نيربش ىلا ديبز وبأ لاقو اموب رششع ةسمخ ىلا عضن ٠
 يه لاو ءارلارسكب ةيرلاو بابرلا ةنبب يبر يهو راؤظورثظو لاخرو لخر اولاق 31 .

 ئ دقلأو < اا َ
 « اهيابز يف قربلا مأ نيح * ظ :

 لثم ودنز ْز وأ لاو ةلوك الاو » ضحالاوى ,رلاعد رمت ثيل ح ىف لا ف ردصمباي راو

 ةفرط لاث ث مرا نم . را
 رو انتيق لوح انئوُعر * ورمع كللا ناكم انا ت 3

 نم هعضلام ىه دز وأ لاقو كلو ليلش ليف ابنطل ل دل تشوال 7

 ةمسا كلذك لازب الف لادتسو لشس اهعجو ةلخس وأ نك ارك ذ اعيج زملاو نأ
 رعاشلا لاقو مبا مجو ينالاو 0 دال ةميبلا ىه مثنإبلا :

 رجزتف يعارلا اهرجزي مهباو ه هب نوظعوت ام كرجزي سيلو ٠
 نم ناك اف تزتجاو لقنلا نه تلك او اهتامأ نء تلصفو ربشأ ةرآ

 هنع هللا ىدر ربح يدع هنمو راهح عمجاو ة ةرفح ىنالاو رفج وهف زدل دال

 ا(. سراج 15(



 اة

 ,ضرعوف لوح يلع 1 ىوفو ىعر اذافرفحجي نا اييصل ب تنرالا ف هل لناح

 ا معو لك ا همت سآو لاقو نادتعو دتعا هدمجحو ةنم و هود حلاو ناضرع ابعمجو

 لطخالالاقو قانءيالاو يدج كلذ ىف وهو

 ] ربصلا اذو>ءاس قانعلا نم «* ةمر داتع هداتع ركذاو ْ

 ظ ىئالاورسأ يدجلل لاقيو همأ ولتي هنال ةولت ىتالاو ولت .طفو همأ عبن اذا لاو

 لوما هياع يفأ اذاف ىدملا طعطملا را نانا ةرددلاو ةءاهو عله اولاقو هدأ

| > | 0 

 ف اينث مث ةعذج ىثنالاو ةيلاثلا ةنسلا يف اعذج نوكي مث ةزئعيمتالاو سين رك ذلاف
 ؤ 0 د نوك م ةيعابر ىنالاو ةعلارلا ىف ايعابر نوككي مث ةيلي ينالاو ةثلاثلا

 ظ ٠ نم لزابلا ةلزنع : مل اًضلاو كلذ 5 ىتنالاو املاض 6 ” ءاه ريغ رك ذلا لثم اضأ سادس

 |( علاضلا لعل ١ سيلو علضلا عمجاو اعولض ملضي عا ١ عاض دق لاو ليلا ند حر اقلاو لبالا

 ب بنرالا ف ثيدحلا ف هاو ةصاخ ردا 201 م قال اوما! ىممصالا لاقو ؛ ىذ

 1 رمحأ نا لاق مالج م ردملا أهميصل

 ادلع ناك اماو اك ذ اما « ةمركت ىدمحلا عارذ هيلاىودهم ٠

 . لولبم لاقو هب حضي نأ كردأ يذلا وه حيبذلاو اع اذ ىورو

 ا ماه 0 لتفلا لان يتح « مالسج بيلك يف لبتق لك

 'ضرالا ف فورخ وه ناسك !١لاق“ عضاوم ىفالا يرملايف اولاق 5 ن أاذلاف اولاقو

 دئاظ لاقب م لاخر عمباو لخر نالما نم ىث ه:الاو ل لاقو ةفورخ ىتالاو

 ١ 0 | اذاف فيصي يتح كلذ ك لازب الف امي زملاو نأضلا ةمربلاو ماو ؤنو مؤتو راؤظو

 ١ مالججلاو رث#و ند نإ هلك اذهو سراممو رونارأو راقرقو رفرف ورف رتجاو

 ] ىثعالا لاق مجلات نم ةطقن ميجمأو ميجا رس 5

 ْ اوويسلا داتملا امن عزقأ # 5 اماعذج ماوس

 ْ ىلذْللا قيربلا لاقو نيءلا ناكساب يدمجلا رميلأو

 * رعيلا طلر 6 حالمأب امقم #

 .٠ عال لاقو ةضاخ نأضلا دال وأ نم خدبلا 1



 6 ما
 سب وأ 0 لكأت عجت نأ # خذبلا نم 3 تكله دق

 لاق ةجراخ ىأ ةتيم امو اولاق ةجراخ + يبأ ةتيك ةتيم مهلا ىلارعا لاو نان

 لثلا ىفو ناير ناعبش ةينملا هتف ذ سمشلا ف مانو السع برشو اخد

5 3 

 ا هحادوأ تبرذ دقو 1 ليعبس طفق هنأ معز ” نامحو نامح ى َى سا 9

 1 ًادفدنأ قطنملا بحاص رك ذ دقو؛ةفاركلا باب ىف لخدد ىذلا بذكلا 0

 :قيضت ١ رود_ملاو ةئبامم نم اذه 0 و 1 ا رش ىلع ازيف ىدخ ناد

 فيرط نب ديعس ىدحو لاق؛لكشلا اذه قيدصتت قيضتو رظنلا بادحأ 1

 لك نوسدق الا ةأش مل تن لها ن هام لو أي الغ تاو لاذ لبث نب غبصا |

 راصنالا نملجر نع يث را للعلا دبع نب هللا دبع ىدحلاة ناعما ةسدنع

 ةرادحلا ن نم ابضلنارص اوقتنف ري ءاشلاب مكيصوأ لاق لسو هيلع ّللالصهْلالوس

 ءاطعن ور< نع ْنأسد 51 بهو نع 1 نب د ىدخ ةنملا يف ام ان كو

 قيقعلاب وهو هنع ىلاعت هللا ىذر ةربره ىبأ ىلع ىم دا نا ىؤل نب صاع ىن 5 :
 -: بلا يف لضاو ابحارص بيطاو اهءاعر حسمأ لق ةمين آل

 نم لنجر نع اص نب ةيواعم نع ةلاضف نب حرفو «ةنجلا باود ن ءابماف 7 :
 هلل دجلا لاق لك أ لف لك اف هامد مث هيف ديتجا اماءط لعج هنأ ءادردلا ىلأ ب

 هذه لاق هل ةّئاْض ةزئءو راو ءاملا نيدوسالا دعب ربلا انسبلأو را يذ

 من
 0 نع ةريره يبأ نع 5 ءاطع, تامل 7 ْن 1 ما .

 ند هلا ةوفص يهو هللا باود ن 4 اهماف ]ا ,ماعر نارا محا ص بيطأ



 ا 1 ْ و متنا لاق. سو هيل هل لص هلا لوس نأ طم 0 ل

 7 ةلظنح و؛ةمايقلا موب ىلا ليلا يصاون ىف دوةعم ريمخلاو اباهال لاج لبالاو ةعوضوم

 9 نم هينرق ناطيسثلا علطا انهاه نم لو اسوواط تمعس لاق ىكملا نايفس ىلأ نب
 .. ةنيكسلاوربولا لهأ ىف دادفلاو لبالاو ليلا لهأ ىف ربكلاو ءافجلاو سمشلا

 )نع هيب نع بهو نع هللا دبع ن ى نع شيج نب ركب انادحو هاله

 ل ردفلار قرشلا لبق رفكلا ضار ممسو هيلع هللا ىص هللا لوسر لاق لاق ةرب رب ره ىلأ

 . ناعالاو | ازمأف ةكلوروا لهأ ىف دادفلاو ليذخاو لبالا لهأ ىف ءاليإلاو

 أ ملسو هيلع هللا يلص هللا لوسر نانسملا نع ةليجج ىبأ نب فوعو «ةيناع ةمكدحلاو نام

 5 قالا دادفلاو ملا لهأ يف ةني 1 لاو لبالا لهأ يف ءافطاو ليما لها يف ؤ رخفلا لاق

 ىلكملاي درلا وأ اندشنأو مالكلاو توصلا

 #ٍ ديدف ألو مياس تءاح «

 م .ناكو لبالا مم دحأ عرب و مو متفلا عز نم ل مهباع ءايبنالا نم ناكو

 ظ . كونأ ىاصع يع لاق ىموماي كنب كت 1 حو رع هلا لاق ىسومو دوادو بيعش

 ظ 1! ىرب ملسو هيلع ىلص ىنلا ناكو يرخأ بر آم اه ىلو ىمنغ ىلع اه. شهأو اهيلع
 ا( ثردحلا ىف ءاجو ' شحولا عابط ىف سانلا ن ءادقلا ماد نو. زعملاوةحيدخ تامنغ

 | ا ءاعرانا عقلا يارو افجاو ظاغلا نم دعبأو ابولق قرأ اهيابرأو مننا ءاعرو افح ادب ؛ نم

 تردأ اذاوت ابقأثانقأ اذا مذلا ىف ارانو يش الو دب الو بزمي ال سانلا برش

 "7 ءاذلا .باحأللو ةيئاسلاو ىماملا موسفنأ ىلع ن نوهرح امن لبالا باح الزاكو تابقأ

 اذكو اذك ةببجر اأو راتعلا نم م عذب نرد اذا مهدحأ ناك ًاضيأ ةريتملاو ةل.ضولا

 - ىزجي يهو ءاش اضيأ ءابظلا لاق ءاشلا ىلع حشو هردف ىف ين ناك ىذلا غابف غاب ايف ةأش

 ةزاح نب ثراملا لاقو ءابظلا ديص نم هرئاتع لمجيف ءاش تناكاذا
 "الط ضر لا ةرعع ع رت ع اج الو الطاب اتتع

 حامرلا لاقو
 0 ىدس هللا مرلاتم رام 5 هبسأر دمسجأ ةرثلا ىونلا ناك



 قدزرفلا لق ىودملا اهئمو
 لاقثم عقبه لكب يودع « اوحكنأاماذا ممنوسنروهمو 2020

 الا ضوررلا درب بلك الو دسأ الو ربعي الو ةاش ضرالا ىف شل باتع وأ لاق
 3 ىف ىتلا ايافصلا مدقفت قتمو لاق هدبك ةيحان ىلع ءاقا رسال 3 لام

 | ىلا بفك لدعتست باقعلاو لاق ؛ كلذك ايهومتدجو نالملا ا ءادملا 1 .جامنلا ,

 بان 0 :ايتادوعا ىف اهلاخع تيرض اذاو ءاوهلا يف باعثلاو بنارالاب تدعصأ ْ

 لا4هدبك نم لكأت ًائيش تداطصا اذا'لازت الف كلذب تسحأو اهدبك ت تكلا ١

 هراسإ نع ذِخأ الا رضللا لمعتساف اهريغ وأ ترخ ند را سيل :

 دشناو ةمس موسو همزع كري 5

 ابمارد وب سبل ران فومجلا يفو * لهاذ وهو هيشحو نع صماحن ١

 يشع الل ىمءصالا 2 ١

 مثرنلا ةلاح يف يوقلا نبمأ *« هقوس راذع اذ |عس س او 00

 ظ ميعل مكيتخو ىل ناو * هراذع ل تحن بلا ءيفإ ر 0 ئ

 ىف سبل هنا كلذو رجح نبا سوأ لو رخآ باب ىفو “ ن عا ىلع عضوو لآ
 لدع اذا روثلاو هك:> قش دحأ ىلا اهب لدعالا هتقشقش جرخأف جاه لج ضرالا

 بييطلا نب ةدبع لاق هلامث قشنع هنأس "1

 ليدسو اا نع هناسل د كرتموهو وني حلا فتسه

 رجح نبسوأ لقد

 اننلطانم .٠ لودعم ش ءةاقشلا ذا 3 مكحلاست نا ىذاجج يي 0

 يشعالا لاق ودعلا دنع هعينص فالخ عنصر ولو انك رك اذاو ل /

 امي ثيح نم ءاشلا قالطنا ناحو را ماقحيبصلا ٠ اًضاالق 1

 اف رأ نبف وعي ركبلا يت عفلا بالك # ةيد ع قورشلا دنع ةحيملا 00

 0 لسلا ياس 3 2 ا 0 قرطأت 0

 ماسلا



 3 ' تيرم رح نم سعادب د ةيقو احوضو يرفغ_كلاك زوبأو

 . اتأنأت نوح  لامشلا قش ن نم برأملا ىلا ةيعاد ناسنالا عابط نأب برمعلا ملعاو لاق

 ظ دابوخ نب ميتش لاق اذأو لاق نيهلا قش نم مهءادعأ
 . يرددال ث يح نم نيا ىق :كلاقأو 1-0 ةودغ تل نعأ نم م مانئك

 0 لجرلا لمت رثك أ ناكاذاو ,هدع قشلا نأ نم هان يم ةيورالاو
 ع 'رممتعلا ديلانمن 0 وقاللاز وعيت س دف كلذ 00 اذا مهدنع وهو ل 1

 ؤ | ءاهومسو ينلا كلذ ىلع مؤشلاو مؤشلاف اهو رجأ لامشلاب اهومس الف ةرسملاو رسس.لا

 | بوذا ىبأ لوف لامثلا ىف اولاق امو دكنلاو رسملا ينأ ىلع ىرسلا ديلاو راسيلا ديلا

 ' ماك تاقتسا موب انني ىرج * يذلا كيادح ءامسأ نم مرصلا ابأ

 | ءاتجا كبي يومنا كاوه « ن .كل ناف لامشلا ريط اهل ترحز

 - دليوخ ن , منش لاقو

 - اقر ارمأ سأت ل كل 0 ملح امتع تلقو

 - اهرف قلتو اًهرفىدامت « اهوأش لعايدع تنعا
 01 قرانا ىلا ولا دحب ىتنتأ « لامشلا طبا ببر غ تمطأ

 رخا لاقو

 عاج شيرا ضفن لامثلا تارغ مث ص أم ىتا يدجو نوهو

 . ةرامع نب ل لاقو هقش لوح اولاق هقش لام اذاو

 هلئام قشلا لوحأ لا 0 تا لاي رسعم وعدب ةيشع

 اللو لع دلاو رم قفشأ « هل تنكويل تاكخأ ىأ رخآ لاقو
 . ىدقعنمنامزلادشو ىوطخ# نمثداوملا براق اذا ىت>

 ' . ىديوىدعاس ىربو ينبع * نم رظنب ناكو يع لوح

 0 و رك ا 5الو دهربشأ ةعس يس ناءاشلا ىلع للا يف درملا تفولا يجدص يلا لاق

 ا ةنمس لك يف ابيلغ يلم ناف ةيم ةندس 1 ٍِق "2 :ربشأ كريب الج



 لال

 نا.عةنلا يف اهنبل د نيح كلذو تايحألاو باحللا 0 ةيط 0 ربخأ ةعرأ ظ

 سرفلانمو برضقلا هلك فاظلان هو نادرملا رفاخلا نءو ملقا ريعبلا ن ءربالاو اق

 ةعبضلا لبالا نم وهو قادولا قرف رفاملا نم دارأ امو ديبع ونأ معزو ء اضل ّى
 ورف زلا نم ناك امو يرث !م ناح ةجمأ ىهو ونحن تنح لاقو ونملا نأضلا :

 وهو لاق دلوم هنأ معزو فراض ءاش مكوأ موضعل ر ركناو يزد زتع لاقو 7

 ناك امو حم يف 0 الطب تع اذ < ةباك لاق لامجالا عابسلا

 ةلذحح وهف رفاخلا ن نم ناك امو ة- هلم وف ذ منلا نم نا امو - وذ فما

 تدلو فاظللو تيت'فخال تان تزيم اذافزاج تمضو لح تاذ لكل تلفاذ
 اذا هلك اذه نيب نم رفا>حال لاقيو ت2 رفاحال تاقو ىرخلا اذه ىرجت ةرقبلو
 قفع ماو قوقةع يف تقعأ ذق ليق رئاملا نطل مظع اذاو جيوتدلو أرنطإإ يف ناك

 ف ةلئاضلا يرع ي رح رقاب ةحمن ةيشحولا ةرقبال ل ا لاقيو قئاقع ُ ودب مهضعلو 0

 اهدلو رثأ يف تب رطراذاف ءاغراا وهف تحض اذاف ماغب هنوف فخلا ن ص اموا 1
 نود لد 0 نو عايسلان 7 عاملالاو لاق ترش لبق نينألا تدم اذاف تنح

 دق باك لاو سيتلل لاقيوأبطمش اهطقدق ريطلل لاقيو ابعورض قرشن ؟ نأ وهو ع

 رفاخلاوةلك رفاهلا يف كلذكو ام رك أبم وكب بم 3 ليطلب ٍٍق لاو دانس دفسإ دقس

 اومدق ىنءلا اذ اهنمو دبل الو دوس ىدنعهلام تبرملا لومتتو ابكيش 6 7 هدا

 اولاقف نسحا وهام رك ذ ةريثك عضاوم يف يف اومدقف لئاق لاق ناف فر ىلع رع

 لثبلاو جرزملاو سوالاو صاعو مباسو رضمو ةعبر اولاقو ليلق الو ريثك ىدنع 4 ظ
 ىعاراا لوق اناف 5 انلق ىذلا كلذ نا ىلع لد ىذلاو او غلو

 دع 1 1 . لم ر ل_سالس هلع © تدطقنا وناطيغلا طبه اذاين 0 1

 دبس هل ىغ ام دءاوألا ل  هلكأب ءاشم را ال 023

 ةوا ابالسا ف بيساميلا لثم # اهرعاوج ىلو ةقواس 3 5



 دبس هل كرت, للف لايملا قفو * هتبولح تناك يذلا ريقفلا امأ

 ظ هنأ ىلع لدف ينعم هل ناكلو نزولا مافل دبل هل يمت ام لاقو دبل هل كرت م لاق ول وهو

 ١ ٠  هناو روش وذ ناسنالا نأبنأضلا ل مرا ل اضل تحاص لاق ؛مدقملا مد دارأ اا

 هبشأ ناضل هجولا اذه نم وهف ساذ ىدد سيلو ةللأآوذ ناسنالاف هبشأ زءاملاب

 ٠ نم لاكشا ىلا هءاتك نم روس تس فاذا دق لجوزع هللا نا ىلامت هللا كنحر ردا
 - ةروسو ةرقبلا ةروس ىهو ةميربلا مساب امنومسي امم اهنم ةثالثلا ناويللا سانجأ
 ” تارشحلا نم ةدحاوو جمحلا نم ابنم نيتنثا نودي امم ةثالثو ليفلا ةروسو ماعنالا

 | ابمقوم ريبدتلاو ةمكملا نم جءحللاو تارشملا هذهو مئاببلا هذه ركذ عتوم ناكولذ

 00 الو رومالا رابح الو نوزع درك ظل ردع ال نءذلا بولت نم

 ١ رومالا هه ىلا ةليلجلا ةفيرشلا ةريطخلا ماظملا روسلا هذه فاضأ م رادفالاومرغي
 ١" اذهاهئامسأب هونوناكملا اذه ىفابعضو امن ىمأالو ةروبقملا ةرومغلاو ةفيخسلا ةرقحلا
 ام تنج ىف ليلذ وهو ىلثم رضح ام لوقلا نم م عدفضلا نأش نه رك اذاناو هيونتلا

 ١ كلذ نم ؛ ىلاعتو كرابت هللا دنع ام بنج يف نسح ال انئ|لء دنع ىذلاو اننلع دنع
 ظ ا ضم هيف راص اذاف ءاملالفسالا هكدح > لخدب ىتح حايصلاه كع كعالو يصل ال عدفضلا

  ناوملا نم هعداةضاأو « ءاملا تاجراخ 1 اذا |ةيق ' عدافضال عمسأال كلذل و حاص هال

 ْ .عدافضلا و؛كلذهابشا ارتانعلعااو ل لثم طهثلا ىف نطوتمس»و ءاملا ف شيعي ىذلا

 ٠ نا وهلا م 8 1 يف قا ىذلا ناووملا نم م عدافضلاو تكسسمأ ًارانلات رضأ اذاف قا

 ادع جارب الف سك ها حبا نال ل أبحقلا اذا نيضرالا ماحر أ يفو

 |! ةلازلغا ىف قرختا ىتءو قئوأو هيلع نورد ام مكح ١> ضنكااو ءاوذلاو حيراانيبو

 | ف رعت لو عدافمض هلكب حبلا كلذ لادتسا 42 رأأ هلخدن ىتحروثلا رخنم رادقم فقرخ

 02 كو قابط الاك هنء ربذلا د لب نيلجرلاو لجرلا ثيدح نم هقدصو اذه قع



 : ا

 1 را د ١ كلذو فرخ ةيادعع مال ىذا ضب : صيف 1

 أم 59 صل ىلا عضا ولا يف اهدجي مو ةع ةع د رطألا ناك اذا رطملا بغي يح يذلا ٠

 سلامالا حباحلا قاهذ - رببالو داوالو ريدغالو ضوحالو رهن الو رحب ٠

03 

 نمو ةراسمجلا لهأ نمو نيفاكتملا نم ريثك عز ىح ةعايللا دعاس رو قونو ٠

 عمط كلذل و باحسلا ىف تناك اهنا كلشال ثرتكياالو ءاماءلا دنع لاخلا ءوسن لفت مالا :

 يف طرابش رق او رطل م خذبأ لهأ نارك ذف هما هركن نم نيباذكلا رثكأ |

 نامزلاةجوازمب لاخلا كلت ىف قامت 'ي : عدافضلا كلت امناو ابهظعأو ابنمسأوا ع سرالا | 7

 عذب رود م اظعال يذلا قافلا نم عدافلاو ءاوحلا كلذو ضرالا كلت و ةرطلا كلر

 ع زثو عدفض نم حش ءرأ لاق :و دوسلا ةزوك ذلا اهنم مجالعلا نا با ربات 1

 تافارخ نم ةفارخ ىف كلذو هاياهباس يضلا نا وبذاذ ناك عدفضلا نا با رمالا

 رانلاو ءاملا نيب عمج ىتحو ماعنلا و يورالانيب مج يت>كلذ نوكيالو « با رعالا ٠

 ثردح نمو ؛ ضرالا ىلع ءامسلا عشت ىت>و راقلا ضي» ىت>و بارغلا بيشب ىتحو 1

 نم ةلقاعم ءىجب ىتحو ةرصبلا لهال وهو درم نم 1 ءىجب يح لاثمالا 0

 يف لما جاب يق ٍةح ةنملا نولخدب ال لجو زع هللا لاقو ةفوكلا لهال وهو نات .

 عم# ىتخو نونلاو بضلا ند عمج ىتح كلذ نوكبال برع لوقو طابخلا

 تيكلا لاقو بضلاو عشاي 8

 اني ىربس 1 بجملو # باطو ةعدفبض نيب فلي 0

 تضذلاو نونلا ىف لاو ظ

 لّكشلل قفاوملا لكشلابو* ىثا ه براقم *ىشب' اًواج م ولو 1

 لسح وأ ائيف 0 ماو سما وأ « ةللا تاتيح 4 مهنكلو 0 ١

 ىفابتاتلت هسالاو انيع قالا ظعحأ عدفضلاو# زداظعمل تسال ةالعا نم ١
 ناعا ند قو ياخ الك ابلك انف ضايفلاو ماج ّالاو هايم عقانم فو ع
 نرالاو جاردلاك نذسأ ١ الو مظمل 0 و ةأاص امايأ ءاملا نع ربصي ىذلا

 ل ةيا.شم 2 ام ىردأ الو ؛ امنولكأي سراف لخاوس يفوا اج نالمحي ال اهب

 . (نم  ناوبح دلل ظ



 م ) 0غ 0 هل

 نيل 3 ا 0 هي 7 ند 4م هيلع لز ايف همر لءج ىح اب ََ ءاس و 1 2

 : 8 عدافضلاو نيعنك : ثراشلا الو نردكت٠ اما ال نيطلا ىف كهصنو ءاملا ىكفصن

 أ
 ا

 دق قو كوس ويف ءاملا ىف شيمي ءىث لك سلو ءاملا ىف كمسلا عم شعل ىذلا قالغا

 : امه قرفلا ىف يدبعلا ناتلصلا لاق

 0 عدافضلاو هناتيح يوتست اف * ارخاز نييلظنملا رحب كب ناف

 ظ | ينأ كلذاف اريثك ايما برش نوكي رافلاو عدافضلا باطت ءاملا عقانم ىف تايحلاو

 ذ اهارثالا اهدي ص فرع" يهو ديصلا لنا نم اهددم نإللو عضاوملا كلت تانحلا

 - رفتئلرولا ىرتو هما نأ نود هبنهنت هنمربك أ اذرج ىأرناو سرمع نبا نع ديحت

 ١ ةفطاخ هن رع نا 'يرتحي الف رغص ناو ذفنقلا يرتو اهملع دشتف ةركولا ىرتو هنم

 1 ربل ىف عدافشلا ءاطلو اهلك أتف نيم ذفنقلا كلذ ل-؛م ىهو ةربولا يرتو

 لطخالا لوق وش ملارش رشلا

 رحببا ةي ةيح اهتوص اهبلع لدف * تب واح ليل ءالظىف عدافض ١

 ظ ريهز لاقو

 اقفد اثات هاد يفارملا ىلع + تردف الك ينس لثاقو

 0 00 اوي« هعدافض وب 2 لودح ف لظي

 ْ توا ىلع * لكاهؤام تابرش نم نجر خم

 رجح سوأ لاقو
 7” لمانالحم ال قرغ سلاع « هقوف مجالعال ابوج ن 00

 ٠ د هولا عدافشلا م ءجالعلاو نيعلا ف دوساهقمع ةرثكلو ءاملا ريثك 1 اريدغدبرإ بوج

 ظ .نالف لبق نم را ّ ىف نالف كلوقك ءاملا نمتءاش امف ىه ل وق يق رغابلعجو

 . الاي كم.سلا عم شيعت يتاا سانجالا هذه نال هتوذو ءامل 1 وح نلاع امك لمحو

 ظ . مايل طوطش ىلع ربظت نا اضااخ اكن. نكي مل اذا نمتالاح رثك أ كمس " نعل

 | نافشادد زلاو ةافحاسلاو ناطرسلاككلذو لغدلا نم اهيف ضيبت ىتلا مضاولا ىو

 ةيؤر لاقو اضاقنا ضقنب ضفناو اقيقأ قنب عدفضلا قن لاقو كلذ هابشأو ءاما باكو
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 ققيلا 2 لءاش لاو ءاملا ىف د ققنلا 0 كر اد اذا

 اولاق 0-0 دارأ امناف قئقنلا 2 ' لوقب ثيحىناما زرخالا ابأ نأ سان عز دق 3

 لوش تيح حامرطلا هنكو

 قئاقنلا باصتنا توءمال نبصننو * ىدرلاةيشخ نم غضلا ضع نيفام

 كالذ ىف وهو ءاملا نم احراخ ناتو قيفقنلا كرت اذا عملا ديح ' عدفضلا نالا 6

 رعشلا ءاج اذه لكبو باع نم م عمسأو نيمتلاو روفصملاو با رثا نم رذخا تن ا

 0 م7 رأت هلا نم « عدافضلا يف و ءاح ام نكد د 1 ْ

 ل مع نع تيما نب كيعس نع ضراف 5 كلاح تأ نب كيه نع ى م ْن 0

 5 دحو لاق عدافضلا لتف ن“ يم يأ ملسو هي ه.اع هلا ىلص ى لا نا يلا نا نب نمرلا ٠

 !ويسل 00 1 هللا كبع 2 هنأ ثدحي 0 كوع سل داك ديعس

 : 0 5 0 ناف ا 0 ال لاق هنار مع ن هلل دع نع ىفوأ نب 1 :

 ىتح رحبلا ىلع يب :طاس براي لاق سدقأا تن تبرخ اذا هناف شافللا اولتقت ال لا 3

 اولتق ال نم هللا د كع لاق ل اق ةرارز نع ةداتق ن رع ةءاس نب دام ع نعو مهفغأ ٠

 الو قرتحا تس ل ء ينطبق ف اهي "ام نم دأب 3 رحبلا نذإ: سَ هاف شافللا ٠

دم نعو حيبسلا أهةيقن نان عدافضلا اولذقت ٠
 م ف بوذ نأ ن نمحرلا دبع نب 

 :لا ىهنف ءا ودلا يف لدجيل مس و هيلع هللا للص ىنلا دنع عدفضلا ر ” ذابيط نأ هَ

 ١ 9 دى حا فأن . صالا هده فرم - رملا«عدافشلا لك نع مو و ةيلع هللا ىلص

 ند 0-0 ام هلم الل رولا قحلاو باعثلا اوطعأو رذحلا ةذشو ةسا طا ةدوحت ٠

 عطاوقلار ويطلا نمقمار هلانأ معزف اب 1 حيال وق قدا 4| ف قطن | بحاص لاقو“ ساثلا ْ ٠

 اهدالب ىلا عوجرلا ع ا نامزا ريع 00 اذا 0 دباو لإ ند“ تكرس

 1 00 : دهصلو رئت للعلا كلذ كنعف ل ةقروعس ةاديعل ع 1 0 دو امرا



000 2 

 3 نغ تكسمأ لاب الع يع و أ ممط نم هنم اهل دب الام باطل تطقس وأ ًارطم

 | ١ هحانج تحنهسأر مهنمدحاو لك لخدأ مونلا تاو ناف ا|منسنجأ اهلا ٍتمضو حايصلا

 ْ 97 . نيعلا ن 4 هر يفام ض١ وأ هوركملا ع نم هيلع 3 م لجأ دلل نأ ىر هيال

 ' ىلع امئاقارنم دحاو لك ماني هنال ةايح سأرلا باهذ دعب سيل هنأ ملعيو كلذ ريغو
  ناواليقث امونمانو أ وأ مونلا بحال ناكناو مان امرنكم نا هنأ نظي هنالهيلجر يدحا

 1 0 8 0 00 اهدٌئاَق 3 .رارغ هةمو ' نوكلي نأ ب -- 7

 ا ةنأم 2 وناس نم ضدل ت تاز (هنوص ىلعأ 0

 - ناو دحاو مون ديص نم سيل ىرت يذلا اذه نا لاق نوعنصت فيك هل تلقف ءالل

 ا ء ةساأابةعرق دخان ريطلا عضاومو ءاملا عفانم نأ نأ كلذو ةدحاو ةعاس كيص هلك

  يفامل حبرلا مفدي هنم وندت رئاطلا اهرصبأ اذاف ءاملا كلذ يف اهب يرنذ ةحيمص
 ريطلا كلذ امئاو سأ اهياع كلذ رثك اذاف عزف نيمو ةرص هترج

 1 كمسلاو ءاماريط

 2" طقس اعر يتخاسنأ اهم دادزتو اهدعبتو امرقت حيرلا لازت الذ ءاملا هجو ىلع 0

 ' رفنم اهرث مل اذاف ةئاجو ةبهاذ اماو ناكم ىف ةفقاواما كلذ يف ةعرقلاو اهملع رئأطلا

 0 2 اكرخو أهم قارب هيلا 6 أنعطقو أهميعل هاندا ا يرخأ ة هعرق انذخأ أمه

 0 ديور ام اهب امف ىثمو ءاملا لخد 2 " اهف ةحار لخدأف هد 3 لي دع عمو“

 ا 0 أيفاط قف هالخو «>انح قدو ءاملا ف ةححمم 3 * هباحر ع 0-2 .ق رب اط ىلا ينأ الكو

 " كلذك لا زال وه-انا ركن. الريطلا راسو ناريطلا قيطيبالو هيلجرب مس.سإ ءاملا نيب

 7 اهمجوارطقل مث هسأر نع ةعرقلاب ىر 'يث اهنم قبب ملاذاف ريطلا رخآ ىلع ىنأب ىتح

 ١ مدعوم هب هر دؤر , مث عدفضلا ن نطل قش نا عوسللا هر . لامي أم كيد نمو لاق ؛ ابلجو

 3 رد قا ردت لاشو لاق برقملا ةعمسل يب لأ ىو ةيحلا ة - ىبدل انساو ةعشألا

 ا  ىعارلا لاقو
 8 ئ 1 رع ا 0 انيع 03 0 لي تار



 اوالد

 غنم س 5 4 لع هققاوو كلذ لاق ك-ءو ءام اه ف 0 ىحأب 0 ٍِ ال توما نال 4ك

 ضم هلا مطلا نم 8 دس ملتس ال ةكمسلا ناب همز امئاو نايعلا كل ف اوعداو ا 1

 د ري د اذه ىلع لد نابع يل 3

0 

 م ناسنالاو ةميهلاو ناسنالا نيب  قرفلا ص .:

 امو تاومسلا ىف ام ميل رغسو لجو زع هللا لوف قاقحت هنآ ىلا ناسسفالا روع لاو

 بارت نم قاخ هأنا ناو ةئطن نم قاخ هناو ةروصلا وه سيل هنم اعيج ضرالا ىف

 نيناحلا وهلبلا يف ةع وم ابك لاصالا هذه نالديدب هنا وح لوانت و هياج رع ىثع و

 يف نيكشتلاو ةعاطتسالا وه امنا قرفلا وه ىذلا قرفلاو  نيص وقثلاو .لافطالاو ١

 ةءاطتسالا دو>و اههدوحو بجو سلو ةفرعلاو لقعلا ةذوجو ةءاطتسالا د وجو 1

 ' ةعاطتسالا نمو اطعأ يذلا نم ةميربلاو عيسلا ّس هلضف و نا اإل 'ىلاعت كاف رثدلا و

 لع ممدقو ناملا ىلع 0 و ةكتالملا فرش دقو ةف ةرملا و دوجولا ىلع ةلادلا

 ةروص الل تسيلو ةمعنلا ند مطّوخ ام ودق ىلع فياكتلا نم مبمزلأو ناسنالا

 لقملا ىف ناسنالا اههشأف بارتلا نم مهو ءأ قاع الو تلطنلا نم اقلخت مو ناسنا 1 ظ

  نودهقاخ ضع لاصخلا هذبب صخم لجو زع هللا نأ نظتفأ « ةعاطتسالا مقرملاو ش

 هاطعأ لف هنم هارعأو كلذ همدعأ نم ضعب بلاطإ 3 الإ م-وبلاطي ال مث لن

 هاطعأ مو هاوه ىلع قحلا رثؤ الا ةفرعلا داع أو ريكفتلاو 1 ءالل الا قس

 كل رخسمللا نيبو كني ام لضف ىف ظنت ركف لف ا مازئال الا ةءاطتسالا

 ةساامل و دانا ردع امو ايداعك اع لعج امئيب ام ا طف ت ركف ذ لهو

 يف هرخصو كنيع يف همظع امو كنيع ىف هرخص ام نيبو كنم هشحوأ ام نيبو ك كل

 ىلاثثو كراش هللا ىرت تتلو ةلئلاو توبكنملاو ةل>:لا ىف ركشت م فيكو كسا ١

 فتيكولاوطلاروسلا ايا فاضا فيكو ان ارق ابنع رابخالا |لعجو اهرك ذب هكون

 ناردم 2 ناك مآ ىلاعت هللا نء ىنرب_خو كنيع يف اهرخص نا دعب كلقع ف

 وتملا لهأو دوو داع لسن نم ةقلامملا ءانيأ او ةنءارفلاو ةربابجلاو نيناعتكل :



 مة (1
 1 قوس ىلاعت هللا م_ملكو نيذلا ةكئالملب مث تيرافملاو ةدرملاب مث نيطايشثلاب دوتملاو
 ظ ا بك اوكلاب وحب رااوءاملاو نيضرالا بياقتو قاما حا وراضيبنو رزالاو دملابو باحسسلا

 2 ناذرملاو نابقعلاو نيباعثلاو ىعافالاو لبالاو ةليفلاو روقلاو دسالابو نارينلاو

 ؤ ١ ريكفتلا لبق كلقع ينات لهو عدافضلاو لمقلاو دارجلاب مهيذع لف مخرلاو حيساقلاو
  هقلخ لذأ كلذ ىلع ملدبو ه مهرادقأ رغص مه مرك ل ذبو هز موفرعل نا دارا هنا الا

 ١ روصنماوهفعض نم ا 1 را را ادبج 'ىث لك ىف هل نأ مهفرعإو

 ٠ . ءالاو ىذاملا لسعلاب لتي نأ ءاش يتم هاو هلذخو هالخ نم لوتقملاو هرصن نم

 7 ءاعدلا ف لبتبا ةرثبلا هدسع لع ىأر اذا ملسو هيلع هللا ىلص ينلا ناكملو لتق لالزلا

 7 نافوطلا مييلع انلسرأف انل لاق ملو همظع اريغسص مظمي نا دارأ اذا ىلاعت هللا نا لاقو
 2 لهوت اب الا هذه ىلع تفقو لبف تالصفم تايا مدلاو عدافضلاو لمقلاو دارملاو

 2 تناك اذاو ةءآلا ريمغو ةن الا نيبام لضف ىلع تفتو لهو اذه هلوق تموت

 ظ ْ قامو مهياعانلسرأف هلوق مهفاف اذام ناك تالصفم نك ملاذاو اذام ناكت الصم
 7” عدفض نم اهظعو انكر نهوأ الو اشطنو ةوق فعضأالو العو ةفرعم صقنأ ضرالا

 ّ 9 ”ونظ نم عضاولا كلا وع هللا ىيطاقروكاراقو ا رمأ ءاجالو لخو نع هللا لاق دقو

 7 هللا هطاس يذلا 0 لأ نكو قانعالاورذلا ند املا ل اليك كلذ انربخو

 ف مهمل 5 لدبو هقرخ ىذلا وهو اذرجابس دالب يتنج ةأانسم وهو مرعلا ىلع ىلاعت

 ؤ 0 1 قاوذ نيتح 00 هانادب و لج و زع هللا 0 و ءارقف اوداع نا مدكلم و

 ّ . ناتنج ةنأ م منكسمىف ا ناك دق لال دعب اذه ليلق ردس نم*ىثو ل' أو طخ

 ا ارض د روفغ برو ةبيطةدل, هل اوركشاو ركبر قزر نم اواكلامثو نيع ن

 ١ ىنعالا ,لاقو مهين م هاناذبو مرعلا ليس مهملع 0

 مرعلاهي اع قءاجرأمو * ةوس أ ىدؤمللكاذيفف

 مر م مدام ءاج اذا * ري هل هش ماجر

0 

 ع رعلا هليس نود نم م لود 3 ذا برام نيرضاملا نس ن



 امال كارل لاش هضب هور ارز نو ١ 0 اذا دار او دام و

 روخصلاو بلمملا عضوللا,ضيبل اهسا املا كلذ لوأف دن .وعأ نم ةدا رجا ىف و نالا رظناف 1

 سل ةدارللا ت نأ مولعمو اهل ترحفتا اهف اهم .انذأب تيد اذا ابن 1 سأألا

 نم اببنذل الو دوسالا ةوق نم اهل الو نانسلا ل ةبذ فراعآل رايسلا ةفاخىف 1

 ىلا ىدمتت هو فيكو امف قرخ ةءادكلاوةبدكلا يف هب تدمتعا اذا ام ةيالصصلا ْْ

 تسيل برقملا نأ ىلعو ٍبرقتلاةرباك ابينذ فرط ىف سيلو كلذ نم فص وذا |
 كلذكو كانه لومي 3 جفن 0 ل ندبلا ةوف ىف ديالا ةبج نم. محلل قرم ١

 سوماملا ةدلج يف قرح نأ تدارأ اباقع نا ولو دارملا بانذال روخملا جارت ا

 اهترئادب دقتف يئذلا ىلع رددت يتلا يه باتتءلاو ديد لا فاكتتابالا اهل قرا الإ ١

 اهبلع تمضناو ابضد تقلاو ةدارملا تزر اذاف لهاكلا ع عطوم ىلا هلم نيبام ا
 ةبىصو امل ةظفاح تراصو اهل صيحافالاكت راصو اهنثدحأ يه يتلا دب داخالا كلت

 ىمصالا لاقو را ل2 ثدح أه حورلا ب سد ثنو ناك اذا ىتح ا ةعاصر ١

 رفصا اذاف ضايبلا ىلا ببصأ جرخو ةابد ةدسحاولاو ابد وهف هضيب نم .جيرخ اذاف ٠
 زامم اذاف ةناقرب ةدحاولاو هر تار لاق ناقرب وهف دوسأف طوطخ هيف تولتو 1 ٠

 هبال نافتكلا كلذ هحانج مدح د اذاف حلسلا وهف دوسو ضد و رفص .ط وطخ هي هيفا ١

 0 نا لاق ةنافتك ةدحاولاو يثملا فكي -

 يرابتملل دتشي وأ 01 ٠ نع . يذلاك ىلا فتكي ] 1

 لقتس كلذل و ءاغوغلا وف ةربفغلا ىلا رمحأ راصو هتحنحأ تربظ اذاف أسرف رف فصل

 ى تدب اذاف ارق انلا عامر لام .كلذلو ةبج هجوم الو هضما ىف هضما جونو

 ةدجاولاو نافيخلا وهف هناولأ يف فاتخاو ةرجلا ضع! قلو ةرفصلاو ةرجلا هنول

 تريهذ ثانالا تدوساو ا ترد اذاف ةنافمخ سرفال لبق ةن نمو ةنافيخ

 ءامسلا ىف دارحلا رثك اذاف وو دقو دارأاز زرغ لق لس ضاب اذاف دار ا ءاوسأ هن

 سثكلل دارج نم الحر تب ارو دارع نم دعب تمار لاعبو دسلا كلذف تيكر

 تيس لانا 2 هنن



 ندا
 000000707072 مدا راد دارا

 7 بلت ادنلا اهياع عقو اذا رحسلاب دارجلا داصت امئاو ةدارج نم درصأ برعلا لوقو
 كد نماشلا ل !اق كلذلو هعضوم ىف دبل درب ادنلا عم ناك ناف ابعضوم نم عفرأ اناكم

 ىدنلل قرشا ناريحلا ر ماثلاك * ةبيتكب اهعسبل يلو

 ا تحبس لاشو يدنلا لسا ىأ ىدنال فرق لك ىتأ فرش أدار 1| رئاثلا

 1 0 5 تقلأ اذاو ضرالا ىفابسذ تزمن اذا زصو ز رو ارغب تزراو :تّزرو احسن

 اذا 0 8-2 وهف ضرالا دارأا رش دق لاقو ل ليق اهضيب

 0 ىنا سعال نب دشنأو اهيلع ام لك أ أذ اهفلخ

 07 لئاو نب ركب دورا+لا درج 6

 ؤ 0 دق ناك اذا ءاراا ناكساب درج بون لبق هنمو دوراجلا ىمس تببلا اذهلو

 : (غ لدرمتلا ت تن ىدعس تلاقو قاخاو

 ب اكل لطب لتاقمو . .فرشم داهو 0 وخل

 ا عقر درج يا كما كتابه * هد , رد حام رلل يدعس تاعحا

 7 رايس 00-5 عم ىتايذلا ةغبانلا نر لاق يجدصاالا هب هن انثدحام بابلا اذه ىف لخدنو

 6 رحن ةدارج لاقف هيلع تطقس دق ةدارج ىلا رظن ليحراا دارا الف وزغلل يرازفلا

 ظ ا 00 ىلا نابز تن تاب موهجولا اذه ىف جرخ نم ىريغ نينول تاذو
 ظ ةمالسلا نم لان ام رك ذو هيف هقراف ةغانلا ناك ىذلا ةعصوم لا مجر اف هبجوأ

 0 . لاق ةخبانلا نأش ركذب ًاشلأ ةمينفلاو

 000 ريبخأبيف امو هربختل * هايز اهيف ةريط رب
 0 ريشم ةتكح هل راشا + داع نب نايتل نك مق

 روبئااوهو ريطتم لبع + الا ريظال هنا لعأ

 3 يفك هل_ظابو | :يأحا 2 'يث ضفل قفا 1 0

 ةديع وأ دشلأو ورم نب دايز ةفلانلا ماو

 : | ىدتفاو 1 0 نب 0 * اهل ' يدتهأو ابما ن 7 « ةلئاقو



 ا املاقب كلذدن اه رذدابنم جرخفت رذب اذا | ًراشنا ض رالا ت َت ا ل لا 1

 لاق اذأواهاد رب اهاحانجوف وعام مدع داّزملا ةينكو تيمكلالاقوضرالا ة رش

 بهذملا د_عوأل جيورات انل © رطن و ورم ما يدر ضف ُ

 ديزوا قدشلاو ٠

 مكر هءدرن نم بواجت اذا * لت فطقم الحرهلحر نإ

 الحر ءاضمرلاو رأا ةدش نم ضرالا أمم برضل لنيح بدن :لا ىلجد ناكلوش

 ديز وا لاقو هيلجرب اهزءم وف فوطفق ةباد هتح ىذلا فظقلاو فقم لجر ٠

 را فص يئاطلا

 ءاز 3 حتاصلل تحال نيح * ىبرش عطقيل ىمس عاس ىأ 7 ا

 #*  ءايرحلا هوع ىف يفوأو ب « ْضلا عم اهرك روغصعلا ن نكتساو كا
 ءازعلا اهارين تكحكذأوهيعا 1 ىصملا بذدحلا قاد. 1 8

 ' هارحلا ة ةلع ف ةورذ نب فوعا ديز أ دشنأو ٠

 ءلتربلاو ىلع نردلا كرتتو نرصلابىلشدح نأت فخ دق 000000

 ندطاو اففلا ءاعفس لك نم * نيفحزا دعا ناطملا نمثنحز 1 : 1 ْ

 نبذرب ىف ةفلتم اهباك ه فيول اول خاست ةنوعلم 22١
 نيفرملا اظيلغ راشنم لثم ا 0 نيسافلا لثم حا رهشلا ىلع ين

 « نيفحت يف ةبصنم هبصنأ « ْ

 هوقنم ل

 نيف نمل لغلغ راشخم لف وأ 0 نيسافلا لم م خا 0 يلع يع 3

 ١ ءاطملا ينال دامح لا ا

 نالحتم اهتيليخو ناك + فوعمأ ينك ءارفصاف 07 1

 رغاشلا لاق اذلو ةدارحلاب هبثيف سرفلا فيطؤيؤ

 ' لفل اهاتع تغضواذاو * ةدار+ امنانع تمفر اذاف

 . لخشةبحالان ٠ع قاد رلا نا #2 6 -انرتساف فد رلاتيبأ ذاق

 00 ناوبح- ل



 0 ثيح 0 ةوأ رد مزاخ ىبأ نرش ن صرب و

 زارعلاو ماسلا امرها 0 دوتء ةقيسم دابق لكف 1

 0 رارفصأ أبي ةومه ةدارح ان أبف ناك نأ :ءلا ةشرابم

 ظ . ةاريطدشأ نادبال ةفل نوكنو انادبأ فخأ ةروك دلأ رفصلا نالةرفصلاب اهفصوف

اهريماسمو عردلا ريثق فصوبو
ا َن سبق لاقو دارحلا ندحن 

 0 

 1 بو ” نبدربلا نم تسبل 3 ترد ابيع برحلات ءارالو

 بذائحلا ثويع اهاريتن ناك * اهلضف لمانالا ىثغي ةءاسن

 ىدنكلا عنمللا لاقو

 ادرس اهدرسالو امئص امل عنصك * رظان نيع تيا ةرثن ىلو

 . افرجاهرجت ضرالا ىفابدلا نويع * امنأكف اهدرس اهنم جالت

 ظ .برآ يدعم ن ورم لافو

 ىذادو ينم امنأو ثددو « يأ يناقايل ىلانت

 0٠0320200 واردلا ة كح سملا سورخ ه صالد ىئشاسو ىبادمك

 7” 0 هارجلا قدح اهريتت ناك « ملس اهنيخت ةفعاشم
 ئ سلا لاق دارجلا قدحب بارشلابابج فصونو

 يداح دنيبلا ءارو مهلحو * اودبتسا موب براش ينك

 . ةارغلا قدح امابح نآك * يتح ندلا ىف تقتع ارانقع

 ْ نو ل ند دال وجش قازوبارشلا اف اذأو
 0 دوم تامل وأ لضافلا هام + ابنأك موركلا باح نم هازفص

 ظ ا ىعدد نم ضع لازب الو هقرحأ الا ؛ 0 : لععش هالراحشالا " من بدنا باعلو

 ظ 1 يتَح ضفبل ارتج ةدطعل ريصيف ىراخلا رهلا امودو ةرضملاا ديرب ايدلا نا مز علا

 ا( ١ ابنلا نه لو ادا تحل نكلو لاق اك يلو اهم ةليح كلت ناو ةرشلعا ىلا رب

 (( ١ ةيفاط ءاملا قوذ ةمطقلا كل تراص اذاف اهبلا روبعلابالا اهعيطتسي الف ةرضللا درزن
0 

 ا وو

 2 ارشج كلذ اومس اذاف ةرضخلا ديرب ىذلا يناثلا فحزال أضرأ ىرمعل كلن ترام



 همه هت.
 فرعبالام 1 ةيافكلاب 5 0 1 ىباثال كرم . لوالا ع نوكي نا امأف ماقتم [ :

 يعينا ىلا روبعلا فلكنت نع اههدحأ كلسمأو رهنلا لع انرشأ ميج نيفحلا ناولو
 00 ّ او دارج نم ةئرخ هذه دارسلا 3 لاقو ؛ الون كلذ ناكرخ" الا 1
 ىعاشثلا لاقو 0 ٠

 راسبغ مون روش د * ارحلا قرخ 0 . |

 لحنلا نم ةعطقلا روثلاو دارج نم ةلجرو دارج لجر اهنم ةريثكلا ةعطقلل لو ٠

 ىركبلا لضفملا لاقو دارجلاب كلذ ةعرسو اهرو صو مارسلا رك و

 قارخ ةيماش هجم * دارج مهني ىلبنلا نآك 0

 اليخ فصل وهو زاجرلا ضعب لاقو هيوشي وبف دارج لجو بامصأ ىذل ل او

 ىحلا ىلا ةلبقم

 للا 3 ىذافملاهبهرأ « لحترلا ناسك نأ 00 1
 ىرعزلا نبا توا ام تلا

 لسالا عقو نم جرزألا عزج * اودبش رذب ىناشأ ات 0
 لشالا دبع ىف لتقلا رحتساو * ابكر ءانغش تفل نيح

 لبجلا حفس ىف نافملا صئر * اهنراوذخسلا ةعاس « 0

 * ١> لدتعاف ردن ليمانلدعو * مماداس تن هريس نات و ظ

 نم بارعالا نم تيم 1 ىضحأ امو *ىثبيطلا ىف همدقتتب ال يبارعالا دارجلا وَ
 . داردلاو ا دكر اف ايعأ ىنالوأ هت :قاع نم افوخ الا هعذا امو لعق هنم تعءيشاف لوق ٠

 ضيبلاو ةلكأ ١ يف الوءعو طيخ ىف اموظنمو اخوبطمو ايوشمو 7و را بيلي ٠

 رئالا ىف ءاجو“ جاجدلا ضرب قوف ر وبشالا ضو سانجأ ةثالث بيطلا ىقمدقتل ىذلا ٠

 ريغو اسباب لكو وهو نيت وأ ةعقف هئم أل ت تنل لاقت رع دنع ركذ دارطا ناد

 بفذذلا وهو ىزاوه الا هنم بورض لوك ألا داردلاو ء القنو امدأ لمحو سا ١

 نب ورمت نب ورمح نب لببز ينثدحو ؛ وا أ . الناضإ ر لهأو يبا سعالا هبي هيبطاو

 من طف رأ 5 أسما تابقأ ذا ريبص يب ىف يراد باب ىلع سلاج ىتا ناو لو



 1 تماط نأ ثبأ أ رف تفلتت اهشأرو ادوات اشم و 7 ا
 "”  نيقحلن ال كلام يرخالل' دب امأر جا تلاق ذا مدنأ ا يردأ الف ىرخأ

 . ابح هنيبحتل كناو تلاقف ينفمضَأ دقق دارملا اذه لك أ رثكأ مايأ ذنم انأ تلاق
 7 لاقو « لبملا نم "يلا بحأل هنا هللاو تلاق فعضلا نم كب ىرأ ام لثم هل نيلمتحت
 الو ةيعرص ريغ كلاف اريخ هللا كازج ال هنأ مال ةنددملا ىلهأ نم لجر لاق ىمدسالا
 نك" أ نا قلط تنأف لاق يلسبق تناك ىتلا نم قبأو ىرأل ىنا هاو تلاق ةيقبم
 ل ىضاقلاىلا تءفرف اهبنج ىوشتو ناولأ ةعبرأ اهْنم خبطتف ةدارجت اهب1 تنك
 ىهف كيلع تاكشأأ هللا كحاصأ ىضاقلل لاقف جرخملا هل بلطيو ركش ىضاقلا
 ' لاقف ةلاجرلا نم ةلاجرلا ود فصوف ابرح زجارلافصوو « نب ريثع قلاط

 *« ايدلا ىلا ىض بذايدلاك اونأ «
 نم اف اهب انرحسنل ةنآ نم هب اننأت امبم اولاقو قاحسا ىنأ ةرضح انءاعحأ ضمن انفو

 تالصفم تايآ مدلاو عدافضلاو لمقلاو دارجلاونافوطلا رباع اناسرأف نينمؤع كل
 ةوف 0 ءانانوطلا لإ ايفعض مم عم عدافضلا نرق فيك رظنا قاحسا يبأال لجر لاقف

 دا را اذاف نافوطلا نم عض 2 اذه يف موداهصلاوا ا وأ لاق“ هت ءاغو نافوطلا

 ىدنملا وأ لاقو لمف نافوطلا نه 1 عدافضلا ريصإ نأ ىلاعت هللا

 برقعلا نطل نارسنلا لظسوتو * ةرحساإ حاص كايددا تعمسرأل

 بارما عورأ ىلع ٠ ءايظلا رفع * 1 ملاك موجعلا ب نضع . تداتنو

 بر رلا نامه هضراعو رون * كح ءمسلا ىف لبيس ادبو

 برصالاب ا رشا ممماركلانباب « حبطصا هل تاقف ىتامدن تببن

 د1 اا باعل وأ ةدارملا نيع © [نأك ءانالا _ىف وزتت ءارفص

 5 باقثث اهؤابرح ةداقو * ةريبظ لك ر> نم ايدلا وزن

 : 51 ىدنهلا وأ لاقو

 ضراعلا فو مالا رهاظ ىف * رئابص ىل بطولا اذه ناف
 ضهانلا ةربملا لم ءارغص *« ةوبق نف انيفاس تنك نا



 سمشلا لجر' ىليبق رهذ * اههوجو ناك ضيب بنان
 0 0 غرد ىف نطبال * توه داردلا رشتك اور

 نم لح ىلا تطح * ةيداغ لايف 0 5-0 ش

 نهأ كعرم 0 ءايشأ ةثالث لاق ياشلا ضمب نع نسملا وبأو ىممصالا ىلإ
 امأو امهري لاقو ةأنكلا نم رطفلاو لبالا موأو دارجلا لك أ مهرخأ نع ثيلا

 طسوأ نم هونتجا امم ناك ناو لتق امرأ :رف نوزلا رحش لظ يف قاخغ يذلا ر طفلا

 لاقو  سإإيلا ديدنلاو ةنطبلا ىلع عاماو ةيللا ىلع مانا لقب امثو اولاق « ىراحصلا
 قيرلا ىلع ءاما برش لازهلا ث | ثروأ ” ثاللثو اولاق 0 ىلع هرابلا ءاملا برترخألا»

 لقملا ىلا دصقت ءايشأ ةعبرأو اولاق توصلا مفرب مالكلا ةرثكوءاطو ريغىلع مون وتلاو |

 اذه يفنورك ذيام امو“ راخلاو عامجلاو القابلاو لصبلا لك أ نم راثك الا اسال :

 الا هفرءيال يذلا اماو كلذ نوفرعد سانلا م ةرك ملأو ةدحولاو م أ نم باب ظ

 ىبأ لوناذه م نم فل :الاو ركفلا لا ماو ظعتلاو ةماتلا ةءافكلا ةماملا 1

 بارغتسالا و ةا :ارملا ىف رظنلا لوط نهذلا دسفنو لمعلا قا ءامشأ ةنالا قاحسا

 كيذا أ مل سا ةنالث ىف تءطف رمعم لاقو“ رحبلا ىلا رظن لا ل وطو كحضلا ىف

 يفو نوتيلا نم رخآ موي يفوناجتذابلا لك أ نم مايالا كلت ىف ترثك أ ىنأ الا ةلع 3
 ولع هالع ةلاوا كبل ضع ىف نيدحالا ن نءالجر لك هلأ مزو ءالقابلا نمر د و :

 همصخ هل لاقف ينص آو لحات جيرختلا نم هتلث ميم ة ةس 1 5 ةنأو افاق ارهاظ

 امو لاقف نا<ذابلا نم ةحرابلا يراثك ا الا مسن ام تاق لاق ىدعلا تأ :دحأ ام

 ائيش طق تذخأام هن , قأ 1 نم ىل لاقو هنمالا تؤ كنا كشأ امو ة ةمبتلاىلا فلاغ

 علا عج فرعأ ام ةرظان ا لاقو“ هلع ترزا الاادحا هيف تعزانف ردالبلا نم

 مل 20 بصملا حالص كلل 0 يد * ىأف ت اق بصعأل دخؤي نأ اللا ردالبلاب سانل

 ةصاخ بمصعلل س ا نا نومحز -



 7 يام لوقلا جم

 ١١" 8 ١ كلو ةيورعأ ءاطنلا فو ةاطق نم ىدهأو اطن نم قدصأ برملا لوقت
 )  ةزجو وأ لاقو ادبأ اجاوزأ اهضيب نوكي الو ادارفأ الا اددأ ابضيب

 جاوذأ ريغ ع نما تناب نإ درا كانهو نيس نلز ام ِ

 لطخالا لاقوةطقتم امال اطقلا ضِب مرعلاو

 رسج الو ىنغ لت اهفشي ملو * 0 يت ىف شل ين

 | ردا وسلاطقلا شيك د مما لئابقلا رش رام تبخل الو

 ١ دليوخ 3 لبق 44 لاقو

 ١ مرملا اهدا سم يف ىئافالا سؤر # ييضاغب مكن :ءهمو ال ل-ةغم 1

 ْ . باقعلا ضي امك ا نأو رورظلا ةطقنم هو أهدب_صا ص يف مرعلا ىعءافالا ديرب

 ١ لكلا ةنص ىف رخ ألا لاقوتل اع ال دسفت ةدحاو نأ الا تاض ثالث

 ابليوز اهنم لاز اننأر ام اذا « امناو اهنم شاحن ال ءاضيو

 ] ْإ ٍ ابحي شاعو تنام تأ اذا 4 هل ع ا ترش ' 1و جو

 ظ | ترض اذا ةئانلا 3 طك ءأاذ مالا بارذلل ناع : ىأ ترش و حس : ةضريلا ىنعل

 1 1 رمحأ نبا لاقو ال مأ ىه حنالأ

 0 0 اخارف تناكدف نزلا اطق # 1 ىملاو رغش انتئبف

 أ ىلا ت تحاتحاف تا تعرتا ان 7 ردغلا ٠ ند ترشن كال لبق تََ م 1

 ظ | نريمغ ةئروس تناك اذا أ ا ىذم هيشلو ا عرسأ كلذ كم معلا لاكم نم ءالأ تى

 0 . ةدايم نبا لاقو لدلاو ةطمرقلا ىف ةاطقلا ىثع ةفاوط جا 0

 دوأ ىذ ريغ اماوق كلير تماق دآ لطخ ىف ىثللا ذررش لاوطلا اذا ْ

 . دمثلاب نرش اطق بورس يده * * ةدراو وحلا ىف ةيردكك ٠ يثع

 ع 2 لاقو



 تيبكلا لاقو
 لافك الا حجاور نوطبلا بق # ادوأت حاطبلا اطق ىثم نيشع 1

 ىمملا اذهريغ قف ردنا لقو ظ

 حارب وأ ةبماعلا ىلييلب « يدش ىليق ةليا باقل نك 220 0

 حانحلا قاع دق و هىذاحت *« تنايف كرش : اه زع ةأطفق 1

 رخا لاقو 4

 دغر نسح قلوم شيء ضخ ىدل *« ةزافع ءاطق فكمجو 1 انكر ئ 0 1

 درأ نم 3ك طق ىيعرت و و * ادرذأف ثامزا تر امساخ | 0

1 
1 

 سعاشلا ل وش اطقلا قد يفو

 فرشم ضرالا ىف ليللا يقابو اقورط * ابثعل دعل تربخأ ام ةقداصو .

 فاعلا ىألاك صالف نم ىذأ * ابشعأ نكلو تما تكرتولو 0 1

 مهو'مسوب تازن اذا ًاشاشعإ موقلا تششعأ لوقو مانل اطفلا كرت ول برعلا لوقت رو
 ع تكلا لاقو ملزم نع اولوحتف نوهراك ا
 لداتم دب ال ةبسل ىذ لك ذا + تندصناو 5 نا لوقلا بذكن 6

 ْ 1 أايخرفو ةاطقلا بواجت ىف لببقملا محا ُ

 لد م هَل تلاف يذلا لاع 4 أه رذص جوعا موأهاذأت و تذانف . 1

 يف ةازو ابق نم تجرخ يتلا فورحلاب اهومس سانلا نكلو ابسفن مسا درت | ةاطقلاو
 ةاممأ ترس لاقشو ةدنرصو ةرب-#و ةقذاص اهولمك برعلا مالك نأ يلع اهم .

 قرف بفهذلا و قيرطلا نم ناك اذاف ءا 0 ناكساو - 0 كلذ لك ءايظ



 كا
 ظ ةمرلا وذ لاقو لفسأللا

 ١ قرئرت, هشير ىف ةل-ل ىدل * ةعر قوذ عفاو فاو ساو
 .اقبط اقبط لادا نارطك رادف اضمن هضم بارتلا بكر اذا ضرالا تنرطأ لاو

 1 جاجسلا لاقو
 : ء أاسخد ائلث الا تفرطاف

 ثيعءبلا لاقو رجزلا لهأ لمت نم وهو أصحلاب برغل ءارلا ناكساب قراطلاو

 مئاص هللا ام ربطلا تارجازالو * ىمملاب قراوطلا ىردنام كل نر

 . تفرط لاقو لاق ًائيش هب ت تاطعتو هجورخ ناح اذا اهضس ةأطقلا ,تقرط لاقو لاق

 ْ _ ش ىديمعلا لاق وق 0 'وةاطقلا

 '00نرانلا ءاطتلا سوخلك ايست « اعزرغ بنج ىلا يلجر تذخت دقو 00
 89 ةضاس . لكل نوكي لب لب ةاطقال الا نوكيال قيرطتلا نا لش مل ىعاشلا اذهو

 | يس ةيرادل تلاق اما ةيدابلا ةلباق نع نوور, مهو كلذ لوش فيكو دلو تاذ

 ا اهدب قم قالت ىهو ضاخملا اهبرض دقو ةياحسم

 6 ربأو ةيصخن قرطو * ريك قرط باحسايا

 * ريظبلا فر ل ييرئالو *

 رج نإ سوأ لاقو

 رطبسم امر ةبلوم * ةبطش ير ناكم لق
 رشكتم باعث هباص فور# و.سذلا هيلع دمج رمجأو

 3و احوانح قبشإ .مانقلا تنج لئمهردص فو

 0 رأت انذيام لثم ىلع * اضاع انومخاو ىنأو
 35 0 نكب سافن تفرظام * ةناكسا 0 ةحره اش

 . لع ةدالوا نال اهريخغ نود ركبلا ردح نب سوأو ؟ ذ اعاو هيلع ذرب ير ' ام اذف

  دلتام رثك أ ركبلا نأ الولو قدضأو نك أ جرخملاو رسعأ دلول جورخو دشأ ركبلا

 ىلا مج فالاو ةث هور ج َنْدَضأ
 ا 7 ميرا محا قا

 | قيشأد ردغأ ناكل

 3 مل



 ا 00 1 اق 51 ا وى /

 قرع امافاح ىف حرفلا ىر « اطقلا | ا تل 0 0

 قلفتم هل وح كن 4 را 2 4 ؛« هصخش كانه ةالب هيبش

 قا#نارفعزلا لثع قدح # 6 نيعو بانر هلا

 قوطمديح وجاس تاذ ان 6 رح .عمادملا ءالمدك هسا

 : قامس ءارمس ءارفعةيلاكش *# هل سعى ع ا يك 6

 قنيهلاءادنلا اهأيازر امافك * هشيملام ين 5 3 رداع اذا ٠

 قاعتم اطقال روش 8 راسم هن وذ سما لهم نم يتتسآشدع

 فرداوت 4ظ .ةامومس ظلت ل ةفوازو< ا بغزال

 نزع هاعوأ نعد ا نم * هدإ> داكدإو يسمأ اذ اذا هاي

 5 قلوأناحانجلااهأهز و «نيحأبم # ه ةريغمتأ وم تلغ ةئسافتدغ 1

 قرط لغطأت املا ىفهصيماعد 2 تديدق ءاملا» سماعات : 3

 قرذلو وفطتف نون برش 7 تر 1 هلأ الف

 قافمءز> يرماعلا لظن كا نم * هنأك ءامح ف 2 و 00 0 3

 قف ىراا ن تدر ذا 0 4 نكي 1 اةمستوا 1 ا

 قالا باحسلاراطاكتراطو *م د مارح تدموادمصةوملت تمل 1 : 0 1

 او ل ما واع اطقلا ىوه « أهء | 0 تالا ودع حن

 00 ور٠ تكس و هانلل د ر ير 2 تسرنل نيش هام 3 نوط



 7 [مونف ىرحت حج رلاو هلي يده * حضاو ليللاو نممسي نا نش اذا

 اهنينح ند ءاشرحلا ةحنمو 0 افسلا هكمصم .حافأ ىف برس موأنب

 7 5١ ش ”ارعت كا الو 5 ل مكمن الز د# اهؤاق_س ةاطق انام معز تور

 5 ل ل ةارالعأد نم ردأوت 5 ذ »جو

 تفرخو ا | وق. أ ل كارلا أوحب ا هاربده ناكف باو: َن رغلا فرخ اولاق

 1 1 ! 06 هللا ىدر ته 2 نب رم لاق 2 قوحوز |هاريده ناكف برعلا نم ةارها

 دبع ىف ؛دحو“ مكتبحأص 3 تدهل ام ريد لكع وخا م 6
 0 ةمادق َن ميغاربا نإ هللا

 " لاق هفالك ىف برضي ادحأ يأر اذا هنعهللا ىذر باطخلا نب رمت ناك لاق جملا

 ا ل بلاط ىنأ نب يلع لاقو داو صاعلا نب ورمت قاخو كقلخ ىذلا نأ ديشأ

 ا ' تاق نالاق ك.حاص كاع اندحوام دوراملا نيرذنملا ف ناحوص نب ةعصمصل هئنع هللا

 0 : مزاحنإ ريرج ادعو لاق 'هيدرإ ةرمح هبحمل هيك ارش ىف لاغمهيفطع ف راظنل هبا كاذ

 2 نم ديزع نأ كع زنا ام لك و باد 1 لح رأا ناك ول نسما لاق لاق قطعلا

 ظ ِ ادسلا ةتيم اللا نونظ ةنيءلك قف لو وهو ةزانح ينلالب أ تءوس لاق م بدلا

 ظ ١ .اذساي نيرت فيك اهل لعقف اهيلجرو اد عطقف دايز اهذخألاق احسلا ةتيم امو اولاق

 ا تاذأول ةيسنقلاة عبار لبق , لاق اذه مشرد در نع علطملال وه يناغش دفتلاقف

 0 م 3 1 اا 0 م " هل 0 3-0 0 كى . ان

 5 - هاد 0 ده را قَد 7 00 الا وع ا ااو'ابكلم
 7 ةيوقملا اخو احسلاجراو طاءاعل نمو ةييفلا ةضاارو ةيودعلا ةذاعمو ءادردلا مأ

 ” تناكو ةلازغ باتع نب دااخ لتقو ةدامحو احسلا تباصو امي ناتق ةيناييشلا ةلازغو

 ١ مالس ْن دم ؛ ةيظعانلا ليل و ةذيمحو ءاليملا ةيلاغلا ءاسن نمو حو نب اص ةأسعا

 5 ا : لدتا ظف [سعأ باطما نب رم م ربأ ام لاق ةدعج ىنأ نغ

 - ناو هلقأ نأ بدنملا قلأف عر زا يف نما تنك دنا كللاا دبع لاق ناع ْن نابأ



 ري رس اس اطل لا ها ]
 يوحالا سنون تامو اولاق «كلذ لفعل انلا نم 0 ىلا 6

 ءاتشثلايف طن أيش تلكأ ام سنوب لاق ةنس نيناكو ناك نبا وهو نينامثو نيتثلا ةئس ٠

 ور وال اق لاق ريشب نب دم ينأدحو“ نوس دقو الا فيلا ىف الو درب دقو ال

 ىلا ةاشلاب ىتراج تفاتخا يفلان ام لك ينااث ام صصملاب ايالبلا تناك ول ىئادللا ١
 ىدتبأ ال نأ ربرج لاقلاةم ءاقلا نب دم « الماح ةيراجلاو الثاحةاشثا تمر سليل |

 ديد انأ جاجحلا لاقو عفن 1 رضأ برقملا لثم انأ يتعلا لاقو يدتعا نإ
 لاق ىف ىذك ماد ام قدما ال نأ ىنعلا ىل لاق لاق عيف ' ينربخو ؛ 'دوسح دوقح ٠

 الو رع ف قدس هل نا هلخ لاقذ ناوفض نب دلاخ نع ةييش ن بييش ركذو ا

 7-20 ةبيش نا سيش ىف ةلحم وال قو ةينالملا ف ودع ٠

 اهييطخ ع و اهاتف“ ىلع * اهيبش ىلع دمس تدغ اذا . 1

 . ابيطو اينركك نس تبخ ع ا نشلا ًملطتو م ئ

 ورمم لاقو رارحالا هب تابقتسا ام ىلابأ ام ناسنا انأ ىخركلا ىلع ىنأ ن يحب

 قدزرفلا لانو حيبقلا نم 0 طق رتسنأ ل ينال ىف ومصخ أ مم اقل 1

 أمريج نم هسفن ىنب حيبص اذ * كلام فيس نم سانلا ريم ناكو

 ىئاملا ل وق بابلا اذه ن

 هبجاح انآ ىذلا تايلا نع تدع د اندم نذاالا بلطأ 3 ىأ 0

 ميختللا رطاحلا يدع نعصو * ل اقرز ءالا ندرو الاف ٠

 : ريبزلا نب بعص ىلا فوح:م نب ددوس بنت
 داو لكب حيصنلا ينا, لهو * الوسر ىنع ابعصم خا ْ

 ىداعالا م م كيلا اوك ناو ىخاوت نع تكن ْ

 يزد هراد باب لع ا له خيش تك لي باهولا دبع نإ باي 05
 ا



 ةةهههشفسم 1
 2 0 ! اي هلا مهازج الف ةيماللا نواة درعا اماذ اريخ ةقرمل الو'اثةرما آل نم هللا

 الذ فصل ىبارغال ىلشملا اندشنأو مهعمالا طن تون

 حا رفلا هقنمي ءادعالا نع * لكشو هتبولح ىرعل نمو

 ش حابق مبهجوأو اوعبش اذا * مهلع ينثا رفات تاز

 ْ 1 0 0 حابض مهدنعقسي ممكنا و * ادوحس مل ن وهرصملا لظل

 00 | سعاشلالاقو

 ع اوفر ام ذا يملا ىأنؤاشرولو 0 منو ن نم ابرق :نومأنلا

 ْ تي نا ءاش وأو هلهأ عدبو ىدس نع تيد نتا او ىرقلا ىف هب غرا لود

 0 .  ءالؤه دض حدع رخا لاقو لعفل هدنع

 اناعضأى آلا نودزوتي 0 * مهليل هام م مدودلآ يرق

 ربرج لآقو
 1 ىرب 5 ىذلا ق رع هل ىرأ نأ : أ ىدتسال يلاو

 سيلا 0 ل نوكن نا ىحتسا لاق

 : لاجوأ تيببام موممملا ليلق * منم ىلخالا نمعي لهو .* ٠

 (ش تا ءلا اذه عم كش 5 هللقع ال نعم حارتسا هلوقك وهو لاق

 دخلا قئادمحلا فتلم ناب رو * هد رغ لكا مساع ند اح ا و

 دشنأو

 ْ تبارال كوس مهذب افوقو * 6 و ىلاعملا سانلا ردتبا اذا

 0 دشنأ و ديصلا نم نوشيعل أغا مهب م اب ماده

 ا 7 ىافوتو اوماقأ د 00 مراكملا سان 1 ردا اذا

 أشلا لاقو مساولا قار طلا مجهلاو حيملاو سانلا كينان مهأ رب

 0000 د 0 هع امون تور لبإ ان

 0 ْ 8 ع "ىث لفام اذا نكلو 2 مكاو نمال ءاملا مد



 رام نب ملسمأي ىرقلا ءاجر * هلو دس مح ىلإ الا رامتعادو

 _ رابونبا يدته يتحموألا نم * هتيبل يدتمال لمح عه,

 1 قفاه نإ 0 د

 ليثلا ىف حاس لا اما ىلإ 1 ةياقمو انارجه لبنلل ترمضأ ٠

 ليق وبلا ىفال ليثلا ىرأ. اف * تشك نم نبعلا ىأ رلبنلاىأرنف

 الزئالو اريس ىتذا 7 ىدإ #« دجأ لذ ناحعلا ءار نبا تنل

 . الع مدق ىلع ين نم سننال # ةعا ج 11 هالو ىذلا نس

 هل وف بابلا اذه ٍ

 اكمسلاو رقلاىرشي 1 طش * عفت ص 8 1 تار 5 ' 3

 . كرت نع فدي نم مل- عا تولاو «-اهدوذب دنع ين ليللا تل ٌ 00

 املهدتن هيعاتنتلا نكت مو. اننداس رانا كيعاسم ىذه

 . هلوث بابلا اذه ن

 اهننمعلا مهرايد ىف ءانأشأ 2 قدح ا نع دل ارو ظ

 اعمضلنا ََ وءوسأاتانن * هتروامت 3 4 دولا ذا

 . ةوعلا نارج

 حضني ةعاس ءالا هعرب ملاذا هبانج جريروذولا دجأ لو 0
 رافسأ هعبتف.ناطاسلا لمت نم اعيش هلكس لاعلا ضعب باب ىتا أ يريفلا ذاع وأ

 دايعوأ هيلا بتكف كلذ ىف هناعف رعشلال وهو ةدملا ف 6 : لكاو

 امادقلا تنهؤأت م ى تصنقتف * اماظعلاريطلاو ىك ركلات 2 رشا زاب

 1 * ىنأعت رقصلا ىلع ىزا لا لسرأ ام اذاو * ظ م

 ىعءارلا يف مج حالا أذ

 ا دارط نع ون رقصلاك * للا تحد نيب م



 شم 1
 8 بد طعال ل لا )رطل 5 / يبأ مم دابع مأكأرو

 لوقف أش و
: 

 95 ركب ىلأ يرافنلا عم *« اهوملا تب ىل ةلبلإ
 ا0007 ردق لع لدللا نم تل ع ىغمدق امدمل هيلا تق
 هغرفأ وإلا # ركب ل ! نادع ماق ام

 ْ يرحت

 هتقدص نابلف ىف لاقو

 تهفص دق 1 قاقشا « تغفل دق ناماق نا

 تكب يوقلا مظع « راب كش مل اذاو

 . ىرادلانيكسم لاقو

 7 د8 نو الل طفلا ريح < اهتلحر نينمؤاا ريم كلا
 . هواج نط تناك نا ريغ ىلك * هخارذ ناك صوهرآ : لك يدل

 : نايفس نب ورع ن 0 وهو لودلا دوسالا وأ لاقو

 00 بيرسديغ حصنل قةنكلو « مزاح أع رسلا ىلع تنمأ

 1 0000 بوقثا تدق ءآرأ ءايلعب * هناك ىتح سانلا ىف هن عاذا

 ظ 5 -بيصمو 'ىلعم نم هعراوف * رشتنب كرس عربا يتم تنكو

 بيباب هحصن تؤم لك امو * هحصن كد ؤءبت ىذلكامو ٠

 بيصنب ةعاس نم هل قف «دحاودنعاءمجتساا ماذا نكلو
 اضيأ لاقو

 آو تسئل ذ>اةىتح موقلانع ايضار فلن الف امولظم تنك اذا
 ظ 1 - 0 تبغشم للك ىلع غشا و مهلاقم 5 حرطافم وقلا ملاظلا تاك .ناف

 ّ باع للك نم قحلا كياع بولج « ماع دعابو لبج ىذب براقو

 ٠ 00 بدحا ك١ ارو ام اوكستسال عا و.ءاقثوه ناو سما اوددح ناف
 ١ 5 يبأ ىلع د يعبال يغنأ يك 9 « ىتلا ىلع رب_صأو قحال ننءذنالو

 0 هاي دوسالاوألقو

- 



/ْ 





 (سريمف

 ما . ُْط هولا ُْف 0 كَ بأبي ٠

 ظ بلا ىلع م ءالكلا ٠
 .بئارغلاو بيجاعالا نم ب بابضلا بيصأ يف ل وتلا ةلج

 ةناعودو بضلا حب باطتسا نميف .لوقلا

 تانا ويلا ىف 5 رز نب 3 ا ةديصق

 هومدقو بذلا | راحتسا نذل ة ةححا

 ضر بضلا نم ىف :لوقلا ٠

 بارعالا ب ءل ءاعسأ ٠

 قارولا ةديصق ريس ل وقتا 1

 لوذلا ىلع م دكا

 نالا في, زع لنوءءسو ناليغاا نور م .اءارهشلاو بارعالا نم ىئدان مابا

 : نحل ما دملا باب

 هع 0 ذرأاةئارا ارهتعملاب رشة ديصق

 ْ ةرودكللا ةئارلا هيديصقا ْ

 0 نيالا حرش

 بارثلا تحت ءالا رض دهدملا نأ يف لوقا

 ىلا بيجاعأ نم 'ىث ىف

 .حامنلا قلخ بيع نم يت ىف ١



 - ةفيفك

 0 بارالاف لوذثلا ىلا عجر 115

 5 5” ٌ .رنأبز رظلا ىف مالك ١ ل
4 0 
 ارش او شحوا اوءابسلا نم طالخ أ[ رينراعشأ ٠5 ١

 - ةيأث ةياثلا رمتعملا نبا رشا ةديصق حرش نع

 ملا ارذنل اوةةلاةيحىفرذن ”نمبأب 7

 0-0 . نابجلإ لهوو نجلا رك ذ يف باب ام

 3 ٠ ري لع جزع رط ظنتنلا | نيموس نأ ذا سوبا لوق
١ 1 5-5 7: 

0 0 : 0 0 0 

 عمسلا قارتساو بوشلا ىف لوق



 ضو





 هيرحه ؟هه ةنس ىقوالا ىرصللا

 « برعلا ؟> يف عماجلاو بدألا ىف عرابلا »

رسم مام لإ يل هسسسسسم
 

 م« هعبط مزتال ةظوفحم عسبطلا قوقح

 . ئؤلل اهعلا واكو تنانع حاجب
 عاق الو ها 1878 هن

 ) رصف ةظفاحم راوحب هدالا ةعبطم (

 لسا رمل



 ا 0 دم اندس ىلع هللا ىلسصو هللاب الا ةونالو مس

 ظ 1 انلق دق ؛ 000 :لان مانامحت الو 5 ءاع ةقثلاو لوقأل لوصف اندنح مولا لو هيككو

 مل .

 0 اا دنا ىلا ةحاملا تناك تيكو اهفائم مومث يفو اهتذارمو طوطخلا ىف

 ظ . ابعضو ىلا ممذورض راص نيكو اباهأ عئابط فال_:خا ردق ىلع اهروص تفلتخا

 ” ىلو ةراشالا ىفو اهوناكت لو دقملا ىفانلقو اهدقف دنع ةللظا نوكن تناك فيكو

 . دحأ مهلا اولاق | و نايبلاب هومس ىتح ناسالا نأ. م كلذ عيج ويح 0 اهوبيلتحا

 0 واصو هن معأ راص ف.كو قا: ا ىلا ةحاحلا ىفاناثو ناسالا ٠ نم منأ نيعلاو نيناسالا

 ١ اقطن ةناسا ماسجالا ةلالد انامج فيكو هداغ لدتحلاو هنم قتشلا لصالا وه
 1 ف كيدلاو لكلا ىف لوقلا ةلج ائرك ذو انام ةدماملا مارجالا يف يذلا ناهربلاو

 ١ دآ111و ىفاءاناو نابرنلاو بابذلا يفو مالا 1 0 ركذو نيلوالا نءزملا

 7 باوصو تارشملا باب ىف هلوخدل كلذ انرخأ دق انأف اف لوقلا لوضف نم قب اماالا

 ظ | د لألا لا ايغدوأ ام تعمس اذا و ثلاثلا ءزجلا ىف جملا ىف لوقلا باب ىفامبمقوم

 7 مفانملا نم اهمابساب ىرجأ امو ةفردلا ب غ نم هيلعىلاع هللا اهرطفامو ةمنصلا ميظع

 " تربك أو اجءهامسن نااهالجأ ءاودلاو ءادلا نماهف لعجأمو ةميظعلا نهملاو ةريثكلا
 1 ودل ال7 دل ,ناودملا رااققا نأ تلعو ةر شح هيعسأ نأ رخ لا كضاملا

 0 ل قو ةلمأو ةردلا ىف لوقلا ةلجان و ناء "ديلا رادا ىلع الو نايك الا

 0 راثلاو عارلا ءزاا ىف را-!ا ىف لوقلا ضددو ماعنلاو تايملا ىفو ريزنسملاو .

 : .لوقلا نمواهرك ذب لصتلملا تبسلا نم مرج لا دقف ناوي لا نم نك "ل ناو هللا



 ل وقل ة ةقانرك ذ هلواهت رق 1 .رابخألاو اهرك ذ بجوأ ام ايقاع رمشلا
 عج وب راقملا و رينانسلاو ناذ را ىف لوقلا ةلجمأ ريفاصعلا ىفل وقلا ةلج 3 © رافلا ىف

 ليلا ىكوذلا مدار نم نم هفرعيس ببسل باب ىف سان انجألا هذه ٠

 لوقلا م 1 يوايملا يف لوقلا 3 * لحالاو تويكنملا ىف لوقلا مث مث ضوعبلاو ث ثيغاربلاو .

 كاما تيش دقو اطقلا ىف لوذلا م دار * دارالاو 4 انها يف لوقلا 7 * دملاو نأضلا يف

 نواح م” ملا ةلاطاب تسيلو بانطالا ىلا جرذتو ةلاط مالا بجوت با وأ قناع هللا ٠

 .اهريثكلاهريثك ةىلتاءلارادقا ىلع ظافلالا اماو ةيغبلا ىهتنم دنع فنوو ةحاملا رادقم

 اهروصن ةئئابلا ةدرفملا ىناعلاو امفيخسا اهفيخسو ابغرشل ارفيرشو ابليلال ايللقو 7
 ةستاما تابلاو ةكرتشملا يناعلا هيلا 8 اتم امم لقأ ىلا. ظافلالا نم « جاتحم اب ير ظ
 ىنغل زيجو مك ىناعلا هده نع م6و3 ن نم اوربخ نا ةغالبلا لهأ عيج دج 1

 نكي م اذا لو ألا لاق دنو « هلع اورذقالسأرلاو د لاب ةراشالاو ناسالاب ريسفتلا نع

 سفنلا موو اهقاط يف سيل امم تاذالا موسي نا يني ب لا نوكيام درف ا

 باط نم هرسفب نا ىلا قطنأا بانك بحاص جاتحم راص كلذلو | ءابج يف سباع
 ِّص كشأال ىنأ إلا ناببلا ىسح:ناسللا قفو ملت :لا نك ناو قطخلا لع لع هلل دق ن

 ثيداحالا راصف يلا وقففعا ودا ونلابو 0 فئارطلا ىلاعتناك اذا سوفنلا نا لا

 ةريثكلا يناءملا كالت تقحتسا ناو ريثكلا لاقثتسال ةقيلخ اهنأ بصأ اهو ِ ١

 لوقلابهذسأتو ىلاعت هللا لودل 07 رو ؛ ةواريتك لا كلذو مهنأ لوا كلذ ناك نا

 -- مئاهملا نم رك ذلا ةل املا تالورحلاو عاب_لا 0 جمملاو تار لا ف ْ

 .اباوأ ناك اذا بابلا كلذ نا ىلع يللاءت هلا عتص دل لكشو ادحاو اياب هلك ك ا

 كلذكو هفالخ ىلا ىتاثلا هج رخم ىتح اياب لعال ا_هل 'ىراقلا نا ةفلتغ ءاساب ةريثك

 نيناو نيداننلا نم نيماطاو ساق م ارا علارلا نم ثلث 3 ماقع ذو نول ظ

 ةياغلاو نزولا لقنالو ددعلا ةرثك الو ةثملا م ظع ناودملا نآش نم هيلع دمتمي يذلا

 ببي نماهمفام و ةضوعبلا 0 كلذ ريغ هب || ى و ىذلا ض رو اييلا 7

 يتاح الا نمو بيكرتلا فيض نم |, ضاقو ةردإ ناك لمعلا ب رغ نمو ١



01 
 ل ل لل لع

 0 ا لكل رايتخالاو هب املا ىف رظنلاو ةيورأا ع نهو ةنسحلا ريبادتلاو ةقدامصلا

 ف ةرلا قاخ كلذك وه ةرهاظلا ججملا و 0 ركع لا تاناه ربلا ع نم ابيفام 2 و ةشمأا

 - اهبفام عم ةلحنلا قلخ اكو اهرمأ بئاوع ىف اهرظنو ابفك ةعنصو اهديك رت بيجعو
 . نع زجعلا مويل راخدالاو اهشيمي ايف مدقتلا نمو ريبدتلا بئاجعو مكحلا بئارغ نم

 م اهيلع ريمأتلا ىف ريبدتلاو اهتاده نسحو ىرب الامل اهترو مشي الام امش ا

 آ 0111, دب ةولو اهئزاعم رادقا لع اهند لامعالا سائجأ طيسقتو اهتاداس ةعاطو
 - كاف اف سانلا ب بو رض عافتلا بورض ىف ؟ىش لك لبق رظناف ةبابذ تناك ناو ةلحنلا
  بجلا ن 7 ناك تأو ”ىذ لكو عساولا ءاضفلاو خاشلا لبملا نم ربك امدح
 - ضع ناف ركفلا ردص 0 :و لفاملا ركف عس وبام مصانلا ناهربلا ن مو بجاعلا

1 7 1 3 1 5 

 ا كلذكف روبظلاو ضوومغلا يفاع اناهرب ا 2 6و ةمالعر ظأو ةيوغأ 0 1و لا

 ئ اذه. لعءلو ناهربلا م 5 0 هلع كك ةريكلا اهنلمش ناو رد ا تاق ط ف فا 0 ٍ

 2 هعفرال'يث هفر ونم 5 نأ حمطلاو تارشألا يف اهرك ذب هيف 'ئدت» ىذلا ءزجلا

 ١ راصقلا ىلع نادنزيو لاوطلا ن عذار مع ناباب امماف باثذلاو ءابظلاىف لوةلاةلء هّثو

 0 بلط نأ رسدقلا ند تذخأ لق ىلا ةلد*ءأا ةلمتقاا ةاده وتلا بأ والا نم قا دو و

 ' ريا فلوقلاو رقلا يف لوقلا وهو ظح لوطلا ىلط نم لوطعلا ندو ظح رسما
 7 ريبلاو رثلاو دسالاك ابنم ةعتابنلا ىوذو اهئاسؤرو اهفارشأو عابسلا رابك يف لوفلاو

 ٠  يندكمت ونئربلا ةدحو ةعسلاو مفلا رعشو ترو بالا لصا ةوف ممجي |«كلذداشأو

 ١ رك دنسو بئولا يعدي وةوندبلا قاخ ةقاثوو ةجاحلا هنعهتمارصو باقلاةدشو بصعلا

 ١ فربصلا ةيعبسلا ىلع امنم حلصأ ىذلا امو اهم ةيداعتملا ىدامتو اهنم ةلاستلا 0
 ] . ريغ اندهاش دقو سنجلايفاهتسير:توّتسا اع ر ىتح نارحالا تايتقا يف اهلاح ءاوت

 ظ هذه نيب امف سالو اهانرك ذ يبل روم الا هزه لذ نم بايد نوكي ا

 .دبفلاو هلك أيل دبفلا بلطي يذلا دسالاك نوكتف ةدشلا ىف توافت اهايعأب عابسلا
 ا 0 هاا تابسأ نمةلإلاو ةوذلا ىف ؤناك- لا اندج وم هلك أرالو هيف ف عمطلال

 | ه ىلمعت مقا عابدسلا شرام يلا اوجر يت- سنالا ءالققع عابط يف لدا

0 



00 6 

 عابسلا ءاسؤر تعبط لو اعلا ةلعو ملاسنلا ةلع رك كيمو و ءاللا سفن : 5

 مدعو 6 عايسلا راؤص نود م باب يف لحد ام ضملو ةلفغلا لع 1 ٠

 نماث ش لاعأ هللا دمحم د و رسل ل | هلا ةأدت لاو اهطاسوأ كلذكو اهوشحو 1 ١

 ثردح وأ لزنم باتك نم دهاش اهعموالا فئار طلا ل نمد ةفشرطو فار ملأ ه هذه :

 ا-م كلذ نوكي وأ بورضشم ل وأ فورعم رعش وأ ضيفتسم ربخ وأ رو 1 ٍ
 سراد دق نم ضمن وا تكلا ةءارق ند كل نهارا بييطلا هيلع دبشتسا ٍإ

 ضابنلا ف لو باضملا ئرذتساو يراحصلا نكسو راحبلا كر رافسالا | ْ
 رومالاو ةريثكلائارغلا 2 ,:ك يف نوءدد اماونأ اننأ ءار دقو ةيدوالا ثول ف يثمو 3

 ءابغسلا نوطلسو مهرادتأ نو-ُضرعاو ممن كلذ لجأ نم نورا ةميدبلا 1

 مهتك ىف م :لا داسح نودكحمو مهرابخأ يلا نظلا ءوس نورحيو م اعأ ىلع ظ

 دياقتلاو للا سلا ىلع 3 م نظلا نمسح ىلع رظنب 7 مدل اق نم مل نونكيو ٠

 جاحتحالا تاك و هل رذملا طسب هيلع لف نإ 4 نم هلع مست ا و منا وعدل 1

 لبق نم معلا كلذ سدتفا ا هيد ناد نم ا ةيقع ص كلذ ن 3 3 يفانا الو هنع 3

 دالح ةمو تلال لك ١+ ىلع انا> أو دهاشلا انقطئتسا اذا ىلاعت هللا كاظفح ع 0 هبتك ا

 انئاملع دنع شار ارك ذاع : الا ديشتسا 0 هم انكذا | | ايو مهي عاقل 4

 ةملخل 0 باتكلا عضاوف سا-قلاب لطب وأ ساتقلاب تب 'يث نوكي نأال الا ٠

 يف لوقلاو لبالا ىف لوقلا لئثف راب و باونالا امأذ هيفخ .رارظاو هنبدنو هصيخلتو

 ىلع ىنانلا لضفو ىئاذلا عيجج ىلع ناو ملا لضفك نا ويلا عب 2 ىلع ناسفالا ةليضف

 ميظعتلا نم عاقبلا ضعبل 1 مق ايف لوقلا بابلا اذه ىف 0 بلو داتا عي
 ينعم هنال كلذ اكو 32 ا ىلاءالاو ةعاسلا ع نم مس املآلا 0 نو

 : وقلا رابكلا باودالا نف نيبمد آلاو ناو ةكئالملا نم كالذب نيربخملا ىلا مج عج
 دقو ةصاخ ةأرملاو لجرلا نيب ام لضف ىفو ثانالاو ةروك ذلا نيب ام لضف.
 ىفو ماسجالا لوط يفو رامحالا ىف سانلا فالتخا ركذ ناسنالا ىف لوقلا ىف لخدن

 لاق فيكو لوالا مدبقت يف لاقيم لاق فيكو تاعانصلا لضافت ىفو لوقنلا ربدأ



03 0 

 0 : '- لضفو ناسنالا ىلع كلا لضفك رح لا باوالا نآق را هلا مدق ُْف لاق م نعد

 | ا | نو أش 00 ىأ قو ل دا ىف لوذل 0 1 ع دل

 ظ ا ع 0 عنا راو ل دقو الأ باب بارا هذبغ نم 0
 ٍ . ىلعو ءاعافتنا دشأ اهب نوكن نا كالعلو ريمضتلا ن م أاهف صرمعلو باي_سالا نم هب

 0 : . روخو راخأ فراطو مالك رداون ءزماو رطل نيد هيف تاصفو تدشو اعمر ىلأ

 ' مكعافتلا عاتمتسا ع كلؤأ طءتسا ند لوح ىذلا الواو كحءاضم فرط عم راعشأ

 ا ديعَقلا ة 0 َ كا عقو» ىل أمل هللا ص اذاواذه“ اعأت 5 نأش انمحسو أه 42 دس انك لهل

 8 ةيدوالاو رامالاو ةيوذملاو حللا ن كسا ا 1 لم و فوُع لك نم ةمالسلا ىلع اغا

 '  هرجالب كمسلا عم شيعي ام كمسلا فلا امو كمسلا نم ةيراجلا هايملاو عقانلاو
 7 اع هطشأبو فصولا نسحت هنم قثوو دهاش ثلا ممحي أر د دجأ مل ىال

 1 : لودعل ايل مون م هو نيبرحبلا داخأ الا هيلعدهاشلا ن نكب و ةءارقلل كلذ ريغ نم 43

 .٠ جراغوت ه4ثغ ةرابع 5 ع دشأ هن , اوناك برغأ ريكا ناك اكو لمعلا ب باب قف لوفلا

 : | اخو هنولمتحت الام ةرثكلاو لوطلا ن م هةعءم نأ وهو رع بيع هيفو ةدعس

 ُظ رثك أدقو هل ضرم ءآ1+ كلذاف اموصرب هع و لزاز هيلع برضو قرا هعيم#

 , نييرحبلا ن 0 "لدحر ى تاق دقو هنأت 3 ف كم 3 و سلاطاطعزا ١ بابلا اذ ه قف

 1 - لخدلا ه4عزست عمءامن ماى هعمو 9 هل ادبأ ماع املا علذ ايل كسا نا سإلاطاطسرأ مز

 | دي زيخا 0 نك ند الا اذه ملميام يل لاق نا هنا وح نم ناكف سئل هرشو

 ةذمالت اوناكو ندايص اوناك مهناف ىسيع بارصأ نودراوملا كلذ ةكلدحوا كك هب

 ينكلوهءاوج هلك ذهو للعلا ةفرعم فاكس وهو مالك بحاص يرحبلا تيرا

 0 نم دنع ار وشم ناكاذا رابخالاو راعش "ا جوام ضل رك ذب عقأ

 ظ ا أم ردش ءابطالاهءرقو نوك املا هفرعيو رامألاو ةيدوالا طوطشو فايسالا

 ٍْ 3 نا ُ ةنوأعم نب سابا نأ رابخالا ب تامصأ نم ددحاو ريغ ا يىوردقو لوقلا نم

  اودحي ملسانلا نأ كلذ ىلع ليلدلا نم ناو يرحم اهابأو ةيربابمأ نأو لغبلاك طوبشلا



 اع 0 5 نحر دانا 5 9 ا ةطوبش نذل
 لوق اذرخ كلمسلا ميج نوطب يف ءدجأ كراع »دجأ و بيلطلا س د١ نع
 نب روك نم قوفاو ناكزالا بحاصو ينماقلا هيقفلا ىتزملا هب واعم نب سابا ةلئاو ىبأ ٠

 ىلا اذه دعت  نكحأ فيكف برعلا رخافم نم رخفمو هنامز يف رضم ةيهادو ةمقلع .

 اذه دجو ول نا هلمءل لجر بات ف ام ىلاو نيكامسلا تواحاو نيرحبلا ذايعأ ١ ١

 هياعم داسفا نمو هيلع هيلك نم ىلانلا ىلا ايو ةيطيفلا ل هميش نا جرتلا ٠

 لاق 5 امت تارشملا ءامس 1 قرشع ىذلو ان ١

 سسانجالا و بضلا كلذ نم رك ذبام لوافرومأ ىفكلذده تشاتخنا ناو دع
 ليغ ذلاو را ةرطراوا راو لرولاو بضلا ةروصىلا عجرت يا ٠

 ثملاو نابرظلا تارشللا-نم هلأش_ىف نولئاظ ىحنو كلا حاسفلاو ٠

 ءاسفتللاو ساسدلاو [سرقلاو لماو نينح مأ أو ربولاو طوفرطملاو دفرعلاو تافللاو ٠

 لثلاو رسذلا ةلّثو ملدلاو صوقرحلاو عوب 5 اليرتلاو تيشلاو برقملاو ةيلاو ا
 ةوجو ن» فاتيو هوجو يف لكاشت ساسالاو ردلاو لاو د خدضااو .

 وهو ربالاو صرقم نباو سرع نباو عوبربلاو دللعاو كمرلاو ناذرملاو ةرافلاك ٠
 نمسلاب هلبا فصل وهو سعاشلا لوش كلذلو مد ون ريعيلا دإج ىلع بد اذا ةبود

 رامالا تابرذ اهءلع ثبد راشيتسا و نط نمايأك + ٍ

 سانجالا ف لوقتسو غمسلاو ةراردلا ىمرت ضو ىذلارقملا اهو
 رينا: :سلاو ريلاو رمتبااو ريزانخلاو ةليفلاك لهالاو ىثحولا اهم سنجل يف نوكي ىتلا |

 ىف الا ىثحو سفذج لبالا س انحأ ىف سيلو أ|بيف ة ةيوعص ىلع دلونو نجدت دق ءابظلاو ْ

 الاابنم شحوتب الو بالكلاك ىمن ايشحو نوكي.الو اياه ن وكي امثو بارعالالوق

 ةقغوت را تا .و بلاعثلاو رو.بلاو رومملاو دسسالاو بائذلاو عابضلا امأو بلكلا ظ

 سحيو كلذ عم مرهب ىتح سانلا عم هؤاوثلوطإو هبان عزو دسالا لمي دف ةواباك
 ةساو_س نع درفنا نا هدورشالو همارع نمؤي ال كلذ يف وه م ديلا نع هز

 , مق> تأذو جور بارغألا ضع ناكدقو | ,يف راص رخص م ةطيغ رس

 و



 1 0 ىو 0 ا بثا ١ ىوقأو باكلا نم 0 ذو نوكي هلأ 2 6 را

 0 لاقمرمأ لج رلا رصنأ ايف ايو لك ١ | مث يئذلا منصب كلذكو اهحبذف ةاش ىلع ب'و

 1 هذ كانا نأ كانأ نف © انف تمرو يتييوش تاكأ
 ا انآدس همم ميقو هلال ناي ل لقو: تدحلا اذه اناأ نم نلن ركنأ دقو
 ١ 0 نم هيلا بحأ ةد ايلا نكت و ع علأو تذل عم ب 0 و همظع دتشا

 ظ سانجالا هذ_ه نم عبسلا ربصص) سل و ةس ل عضا ولا ىف هيلا بحأ رافقلاو

 2 م ريصإ أ او يرا>صلا ىلع رده ال وهو مهنف م املا ايلهأ ماهللا نم ىدحولا

 ٍْإ لعل ىهو رودلا ىف دلاوتو دفاسأ دقو ة ةضرعم هل يهو شودولا لزانم كرت اذا

 ٍ كرت مهرود ىفو سانلا ىلا راص اذا ام شحولا نمو « مابا بف كلذ سبلو ةيشحو

 ١ . مالا 1 هركبي ام اهعمو “ هوو نه هجو ةتبلا برش الو مطب ال ام اهنمو داهسلا

  حيصل الوب رشيالو معطل الو نجدد الو دفس الام“ اهنمو ةيلاك هقلح ىف لخدبو

 7 صانقلا ينار وسلا نع يح ىذلاو ؛ هكا ريطلا ىثحو ىف ىنملا اذهو ت وك ىتح

 ”' دقو هباع ساب ال ىجراخلا ردانلاو بيرثلا "ىلا نال انلق امل ضفانب سبل !يلبجل

 ظ 35 , داطصا يت 0-0 ئرض هاانرعو حراو ا بيرد هتذح نم 3 هنأ اومجز

 ١ ناك دقو ادد نينالع ن نم هيلا عجر يتح هفلأ هنأو اهلزذ اديص اهمود امو ءابظلا

 ظ ١ ىنار وعلا اذه نأ و كسلا ىلا راص بفذلا اذه نأ او رك ذ دقو هنم هق رس لاملا ضعن

 "ام داطصاافريبانزلاىرض هناو اميرذ ًاديص اهنود اف ريما هل داطصا ىتح ادسأ ىر

 ١ ةميلح أو ناليعسيق نمهنأ ركذو ىجراخ ميد ردات برغوهو بجيت اذهلكو نابذلا

 || دقو ىف ىدنحلا رانا فىدنع سبلو هندلو دق ملدو هيلع هللا ىلص ىلص ىلا رثظ

 | ةذهو ر ومسلا و بادنسلاو مثاىقلا و كسملاةرافو ب ائذلا امأف « قطتملا تدحاص هرك ذ

 ئ .امئا و ةبيجع يمذ هل ؛ مفتت :لاو هف بوغرلاو 00 فيثكلا ريولاو ءارفلا تاود باودلا

 ] يا 3 را رك ذأ ١ ىنأىرت الأ اند. داب لهأو اؤاداعو انءاخض أ هفرمزام ر ل

 ا ماعرالا ةهباشنملا ءاضعالا ةفلتخلا عابسلا نيب ايف ةدلوتملا قاما ةكرتشملا عابسلاه ذه

 ظ 0 اد ١ اوعضو نيفا وطلا نيبسنكلاو ندا ارقلا ىدبأ يف اهضعب راص اذا ىذا



١ 

 رابصالا عابسلا نم ن 0 ا ليح كلذ هاو ريطفاحو ريطةاسو سال 9 0

 عبسلاو عيضلا لثم ناك ام ابنم انرك ذ دقو ررضلاو عفنلاب ة ةفورءملاو بسذلا ةر وبلا ١

 زاهشإلا قاع . اهونم رابخالا ىف ةروهشم بارعالا دنع ةفورعم تناكذا رابع ءلاو 1

 جيتحاام لكش اوفرعي / اوناك ناو بارععالا دنعام ىلع اذ_ه لث« ىف دمتعا اماو 7

 هذه نكلو بسكتلاو رك اذنلا ة 4 نم الو ةبالغلاو ةيالعلا ةدبج نم أبنم هي هيلا ٠

 دالب ىفةنوثبم يه امناف قالا كرتشم وأ ة ةميبم وأ اهتم ارش ناكام 5 ةريثكلا سانجالا ٠

 م زانم يف يهو لبج تاور ةامرواةيغ وأ طااعوا دور 7 رخل نئحولا | ّ

 ءاع هاو دو نبات ل|انيدب ن 0 اضأ مهو أبعم اومافاو اهني ءلل 'ىر ' م اولزب دقث م ةيشامو ٠ ٍإ

 نك الاو ضار عسالاو غدللاو سس و بانلاب نولتسام ار لب امترو شحولا . 1

 5: و هيلع ين 0 ولئاقلاو عر ا يناب لاح فرعا هل ةحاملا 2“ تجرخفا ا

 ف 0 ل 0 0 هد_ه نمو ءاودلاو ا ةفرعلا م 1 ا

 سشلامالا حصاحصلاب ناك نم لك نال ءادتهالا م وكر ءاالا ايفر ل رلا و ضرالا .

 نأ فرعا ىلا لا لاحلا 4 رطضا ةأم اب 4: صو تبد 5 نم ةراز و ثم لا ىلا هتجاحلو ٍْ؛

 اين تقاعتلا يرو 2 وك نم اهيف ىرحت امو ءامسلا يرب لاح لك ىف هنالو ثيل ٠

 امو ا أبنم رع فلانو اقرتذم ريصنامو 2 و ب ذي لا امو [بيف تاو هلا موجنلاو ا |

 | تم
 ناخيس كلاق موجنلا نيفرعلأ | 0 ليقف هب هينا رعاك اث.و )2 أجي همم و امجار أ 3

 شعبل ةبارعا تفصو 00 لاو ياك ىلا كمل ]

 ا هلك كلذ بوك ٍ اا را 9
 ( تيد ناويح-؟) ١



 فليم

ف 00 ضم دوالا حر وف هسضب 0 08 دلو
 ش يبا 30 جورف هنأ

 ظ 1 أ نال معذو 0 ,عالأب 0 3 هأ |اك ضيب بذلا م 2 ذ

 0 ف 0 0 را نعارهربخ ناك ناف 00 ن قاحسا نع لضنلا
 ةنيشم ف ىنذأ هتعضو دلو لك ع عمضن هب 7 : رالا نا دانسالا اذها وعز دنو ؛ ىلا

 ٠ 'ةرغضرالا ىف سيل هنكلو يملا افهم فردنال ةيور لا ن نورخ الا لاقو ةدنحاو

 علو كات اااوكذو قوطلا ناكم يف ينذأ اهقنع ىفو اهدلو عضل ي هوالا

 ” وارنالا ينجم الو ابههست نأ تيبحأ ةنأ 11 دكلو ةنوقتال هده بتك او لتقالو

 ال ماو ليمأ ةراكلا ىلا كيلق 1 | نكلو هلراكنالا ينددال كلذكو بالا اذهه

 ] 5 لاو نيقبلا عضاوما# فرعتل اهل ةبجولل امتالاحو كلشنا عضاو م فرعاف اذه
 5 ١ ئقوتلا فرعت الإ كلذ ن 1 ولذ ايات هيف كوكشلا ىف كلا ُ هدو هل ةدحوأ ا

 "ا وعجج دنع تاقظ ىف كشلا نا ملعأ 3 هيلا جاتح < امم كلذ ناك د_ةل تدثتلا

 انأ 5 ل ماد و لاقالو مقلد ةوفلا ىف تاقبط نيل نأ للعا وعم



 ] 4 0 , ١١

 ظ رن كشلا 3 وم يف كشلاب 5 ملا هيلع رخفف نفوأ داك أالانأ رك | ل

 كاكشلاو نيدحلملا تع زان قاحسا وأ لاقو نيقيلا | مضأ و«ىف نيقيلا مرججلا ٠ ن

 كالا تال وأ م ودجلا تاكأ نم م رهو رصبأ كاكشلا تا

 نع دحا لول لو كلش هيف راص ىتح طق نيف نكي مو دحاملا ن“ كيلا

 هنو أ قف ينممطأام مب مر ا وأ لافو كلش لاح امه نوي, ىت>هربغ داقتعا يلا

 رف هتلاض دجو نمو نيقيلا هتااضذ ةريأخلا نيقيلا نع هتعطتقا نم لك نال

 وأ لاقو لهاجلا ب تلك ضي رمل ند نش دعا الا نامل ربرش ديبع نب ورم ل

 هلخدتنأ تدر وه ةقبط ىأ فو ماعلا لغلا ادم فو نإ تدرأ اذا َّق

 . هاسفلاو ةحصلا نم هرادقم وأ داسفلا نم ةحصلا هيف كل روظبل هب هيلع خفت 9

 هتحاح عولب 6 عمطل نم م لاؤس هاا 3 معتم ة ةروص ىف اماع نكن ْ
 ْ لفأ ماوعلاو «هنم

 سيلف مهسفنأب نوانربالو قيدصتلا ىف نوفت وني ال مال صاوألا نماكوكلا

 ةلكلاثلا لاملا اونلأو درحلا بيذكتلا ىلع وأ در لا قيدصتلا ىلع مادقالا الا

 نظلانسحو نظلا ءوس ردق ىلع ِكلذو كشلا تاقبط ىلعلمتشت ىتلا كشلال
 ءااملاسيوصن رظنلا ض.ل رظأ دق نم لجر عمسو باغالا رداقم ىلع د كلذ ب

 أاطابوابة>فرعن ابلك رومالا ذأ, عز يح رومالا ميج كلذ ءارجاي كاكشلا

 : هذه عم همسأ تر هال هليدب نيدب دحاو الواقع تاك و تام دقو ب

 كراشو مالك لا ةمرح مرح نم م ركذد وتلا 5 ألاح ىلع ينكلو تأسأ نك ملال

 لوفلا امأف ةعاطتسالا مده لحتت ١ نم ناك لا أيس الو ةعان :صلا ءارخأ ىف نيم

 ابويماباب اهركذل ل ام ايف ان رض مم كلذ ةاد و لباب .انالا و لاب :أنثلاو ولاعب

 1 هللا ءاش نا باتكلا اذه فيعاضت نم اهركذ مما يندر

 مد بضلا 2

 ةلإجا يف باتكلا اذه مذا ىنأ ىلع بضلا يف لوقلا ىف ىلاعت هلا مسا ىلع 'ئذتبمانأو ١
 ناكل ابهج ىلع ترد ولو ةعمتع ريغ ةثرفتم تعزو يش كى لع دهأ



00 1 
 0 ا نحت ابعنمأو سفنلل ًالسأو ناهتربال رونأو دهاشلا ةنيكزت ىف غلبأ كلذ

 1 كلت عيمجم ةطيحو 0 ع ىلع ةيتغم لاح ىلع تاتكلا ةلامجج نال هد_ أ و

 2 سبك نم اواق 'رخ 9 مدقو مدقتم رخ 2 نايم ف ةشما 1 ناو تااهربلا

 ”  ليسلانع عافترالايف وأ بلصلا عضوملا وهو ةيدك ىف الا هرحج ْذدع ال نأ بذغلا
 ظ 00 فلا قمعلو ةالصلا رفح هبال ةليلك ةصقان هنأ َر لجو ” كلذل و 0 و

 ِّ نافيصلا نب دلاخ لاق

 ْش رع ام ضار, قاس تامح 6ك 4 هدتلمح ناف رب زاا ىل و ىلوهو

 )000 لونين رأل لوطا ىقم < اقوف ئاجلاو تلاحأ اماذا
 )00! ءالومزا هيذأو دق عدمت للا نأك هارت
 5 رفحلاهنبأ ر ىنفأ ىرقلا تضك * هبحو رئاود يفأ دق رثلا ىرن

 « ريثك لانو »
 ”الوتح ايض نقلاب كبدجو < اقداص هل. تلق تش ناف
 الورسلا ثامدلا نيغت هلواع ىدكلات 2 ن رفح ىناللانم

 : « ةمصلا نب ديرد لاقو »

 ا000 0 دانسلا ىف هل < ًاقروعابض رابا أ اندجو
 0 لباحو ناشراح مسبنم ناكولو * صناق لك ىلع تيعأ ةيدك هل
 لئاق وهو هدع ىداج ملز # لالا ريشا يار 1تلظ

 : ْ ةمصلا نب ديردل اضيأ دشنأو

 5 1 ارد ةيلط نيديعلا ةملاس *« امددر دق "ى صا ليق نم ءاروعو

 "ا اذ تروا ابنم رثك آو كا[يلخم_ تلق امملا# ذا: ىتا ولو

 00 ردطتل ىدي ادت لدا * ًادغ هب ترظتلاو ابنغ تضرءأف
 : ارفمل اهم لاطأ ؟رافظأ لكأو * ك1 رام ل ناك ان ا

 00 ئ راسل رجسلا لك ا يفزع نو لو
 ظ 0 ” دكعإو هل باس ا قلأو « مهعم وهو ةسففن 0 كل دأو



 هنبارب يف د ىتح رفحلا ليطبو كو الإ رفح الل هنأ ىر ا 5 7 ا

 |[ دل هد ةياع ايش . الكل رفاو ا قدم نعءو أ ممل ىرا ع نغ عافترالا ه 1 ا

 قمذوكي ةرجش وأ واق ةردص 2 0 كيع 0 رغم 2 ةيادهلا ؟ دس ءأم 9

 ف 00 اذاو هتادرص دنع بض ى وص هما بن نم بخ 0

 ءأةفانلاو ءاعصاقلا عوبربلا دعا ةلملا هذلو هش دلع هش أ ”ون دق ذه ظ

 كلت كلاخ .؟ىثز:سحا ىف هيرياقا اهدا دنا وأ و ءاطهار راو

 ريب وتلاو اههايشأو تاارالا نم ريبوتلا ناكرذلل نم هبيشو اذْو باي ايلا ىل

 ةيشاالماب ءاوقرات ١ نص كلام بتارصأ ٠ نم فئاقلاو تاكلاق 1 ءاممز ىلع

 هفاامهينيعل لبقتسي رىدتسم وهو الا هسانك لخدنال ى هظلا اذه راص ر ديب

 هدي خو ' فضلا مزح ن نم اباوأ لبهذلا روصنم نب يب 00 دقو حسا

 لاجرلا ءاةح ىلع همدق نا دعن ةئكلو كلذ ىف هع ليضف در ةناالا هب هرب

 لاضف ىندشنأو بذلاو 3 مزح ىف 2 كف ول في :

 نوكللا بضلاو عونريلا نم * مزح ىأر ص:نأ شا 1 ضعإو 7

 نوته هل اد ليس نما و * ليم لع ر نم هناذرم ى 7

 نيجخولا سأر هركف لوب + راب فوح ىدكلا ىف

 ئتكدنما م ديفلا غاور ه الا انحادل تورآ نا عدو :

 نيبط عدخ ىذ ديك .لمعيو * *« يباذلا ت تحب أرقع لخدو 4

 نيعللا بئذلاو عو ريل عم * ميرح يذ كا بضل اذه :

 رك ذب ل هناو شرتحلا نكلب ا 9 هلايتحا الا انرك ذام عيج 2: 1

 اذبف ريثك كلذ هل بتكي ىدلا ردخلا# هوضو: لكان ؟ذنضو هل نم ةلوهلا ه

 نم هعنع عا كرولا نأ بردلامالك نمو «هلزنم نأش ماكحاو رفحا ف بضلا



 0 (143 ئ
 ف 00 .أ أم 0 1 .قبل لرد رقم الإ اذ هك ال اهذا 0 ترا 0

 ل الأ هه 0 الو 00 39 نودع
 0 0 0 كذكر

 " مهنادبأت فيج اذا ىولاو ىلتفلا روبألب كرت 00 ند لداكاالو 0
 هيف ناسنالل ناك ام الا ةءانج الو ةنانللا نم مهدنع لستغا ال مأ اواتملاو اوخفحاو

 ؤ 1 .اًذفنق ىلا عالا لتف ناف ةبانخ ن ص لست ا, نا ز درقلا نال درقلا طع الو كرف

 ع هارتعا ىت.و هلبا لس يلع 0 مل بك ارلا هذه ضع وأ لبللا لوأ نم وا

 1 تورضلو ىنلاب كلذ دال تاشا لودهسلو اولاق“ مب 5 نكد ةبوقع 2 مكح ' ي

 1 ىأر كلذلو 1 هدنع ناهلا لتاو تايملا نم دال ردع

 ٍز 1 ص 00 طخ ىلع ء لزق اهنم جورألا عيط كل ال 0

 تراسناف هدب نع | اسرأ مث ]ا ارد
 00 ىرب ال ىل ةيليع صو

 م در

 لاقؤ لحر هي هلع لبفأت 3 ىز املا لاق ن .لا ىلا برقتلا يف ؤ صالخالا
 86 ىلع ردش ا هل لا

 ١ تاخد اذا ريب فن | أم مل مل ال ءايشأ ةنالث لاقو ١ كريغ ىذالا ٠ ند هدم . ل نم م كاذأ

 0 اذا ءايرظلا .نأ كلذ نف قرحلا ام صفي يت> لاولاو اكملاو قاف الو ةتارسألا

 ِ س1 اريدتسم بنضلا روح م ذأ ةسش ؛ بذلا وأ تنضلا لسح 1 نأ دارأ

 0 ف ميسنلا نيبو هنيب لاح دق هنأ نشأو هب صخن دق هدجو اذاف هيف عضوم قيضأ
 ا .لخد اذا لح رلارخ 5 وهلك يف يضلا ىلع ىشإ يت جح تامسف ثال'ز زواج س داق هيلع

 ا 5 عيضلاىلا لصو مث ذفانلاو قراخل عيج هوثبو هندسي دس مل ذاق لبحهعمو عيضلاراجو
 ١ : اذا نملا نأ ثلاثلاو دسالا م نم دشأ ناك ولو هتعطقث هيلع ثدنو ةرالا د رادقع

 1 جراخ ىلا هذفنم نم عضوم قد تا اهرحح نم اهل فنو 00 لكأب نأ دارأ

 ١ الف اليلف اعيش ناكملا كلذ نع طمنا هفوج ًالتما اذاف اهم لكأف د كلذ مكحأ اذاف

 0 لاق دقو / ادهم دجيف هعضوم نع لوزيو ميشل نأ دعب الا هدلو نم نم 'ىث هنم تلف

 بايع ال "ل ضل



 - فله هداشتسك
 دك لاا ساء 2 هلاس دنع كالا ل ف بشد 5

 هال ليقع نب سام لوق هدل و لك نعلا نأ 9 ليلدلاو و لاق

 لولا ًةاكلا ة ةرارص تدجو * يت يضلا لكأ كين تاك 1 تا 0

 , لحم نم كتي ءانف تعنم * 1 ورش [ف5 ل زالا نأ ول ا
 : * هريزل دشنأو» : 2 :

 ديدع مْ س ل كي تكرر 5 ىتح يذلا لكأ كيب تاكأ ' ْ

 : تاقف مالا ضع يفاموب ىبأ ىلع تدع رفاس# نب -

 .ادلو هل كرت, مل بضلا هدجو * ىنجريل اشيط ىبأ مولأ د نيك ا
 < ريهز نب شادخ لاقو » 00

  اومتتكاو سحلا اوفخافوق نطل وأ * افرش اكلاس ش يمص موس ناف 07

 رمل هنطن ىذ ىلع كى م مكتوب ف 0 رع 2 ا

 ىلامت هللا يذر ةفاد نا وأ لاقو 5 ىذوه ريع لوطل امره -

 لام وه اماو هيزوحت مل كلاو ةيلاعلاب ىلام مار اع هكا ت تنك ىلا

 قلأ دة هنا لاق ءامسأ ريغ اتخأ ىل فرعأ ام تااق كدخأو ك وخأ وه امئاو ثراولا ١

 بضلا نكلو هدلو هطل يذب نمل وفورخآ لاق ةيراج ةجراخ ن ناعإ اذ نأ ور ىف

 ده حص م

 باكلاب كلذ ىف هوبيشف هنطل وذ وه تكلذذ هاك ايف مجرب مث ءيقإ ىأ لك امي

 قع اوعحرأ لاق اعاد ناك 9 هدالوأ ذلا ىع ام رئاست# 3 ورم لاقو ؛ رو“ لاو ل

 ارءا يون هلا ناياس وأ لاقو لاق لأ هلأ ةيرذلا 1 أ ىلا اموعيطتساال ىت خلا برملا

 بارقلا مهيلعم غو م ؛ةدب 5 0 و اهدالوأ لك أت ةيدضلا نوكن ند .«ف ىلاعت هللا ىلا

 ناب رظلاو بااعثلا نا ريغ عيباس ال ىف كلذو نجر - ى 2 لك يف نهدبعتو

 أع 2 ضراالا نآلل تايضلا حارف للك نعم تافأ ولو نراك أن نع رفح : ريطلاو .

 نفدالوأن 3 يرو !ةينمفلا ةمئار 1 ةيودفلاة ذاعتف وأ ءادردلام لحب اناسنا نأ ولو“

 كولد 7 ميكا نمو ينعى ذك لا ومو كلذ راك رم دحأ لاع ناك

 ىلاخأ اهدالوأ لكأت نوكل نأ تايضلا ىلع برذكتلا ىف ناجاس ا رب لام رك |



 م

 دنشنأو هدنع ببط وهو هرمب لك أ: بضلا نكلو نابلس وأ

 0 : 1 افاك 1 2 3 0 * هدلوم ناندح هع 0 م

 ايوا نأ نع وز 0 0 انامصأ معذو تيرلا 0

 ار 0 ىل_-:ع هذنعأ #4 كراع فاح اذاسص نم 0

 006 تئارغلاو بيج اعالا ٠ ند تب أمضلا بيصن قف لوقلا ةلج جد

 ع
 م مذا د مل ١ حورأاو ةأ 0 أملا داقعتا ةدشو د 4. وهو ءامذلا لوط كلذ لرا

 0 ا ٠ نك*و ريزتللا ن م بأ كلذ يف نوكي ىت -- ذانلا فئاملا نءطلاو عار ||

 0 ةغزولا بضلا كر 8 شن مل ءامذلا لوطل تدرش دق ىتاا ءايشالا هذهو ءاسفنملا ع نو

 أممسد ثان م عمطق ةلانافةيحلاو
 ْ 8 ةماعلا 5 رذلا ن 2 ررلدم نأ ش ثدعل3

 نيفصن هءطفا ت نك ىتاذ ةدحاولا ةاصمللا هذه نم نذالا لاغدفتأرامالا مرج

 5 نا دعب امهئاق رادقد فرع ال ىنا الا ةرن رخآلاو ةنع هيفصت دحأ ىغعنف
| 

 7 بو رضمو را الاو راعشالايف رو,شم كلذ و رمعلا لوط هب »اعاد نمو «ى رمل

 1 أ ىف ةيرخصلاو ةيلمرلا ىفالا كراشو 1 ضفلا هذه يف تايحلا كراشف .لكأا

 ظ دج نيئاوملا نوج ىف 0 ف داطصت وا لتقت نأ آلا سلو ابغأ فنح تومءال

 / ىف لوبسلا ارامحت وأ تومت ىتح امئاوهو ابضرأ ريغ ىف ممطلا ىلع هركتو ىدبالا
 . نم درصأ برعلا لوقتو ةدرس اه الداتا انوع عرسأ اف ريما نامزو ءاتشلا
 ظ .ابفوتحو ءابرح ةيح نم ةرص 8 هللاو ىريشقلا لاقو ةيح نم ىدعأ لوقت 6 ةيع

 جو ىلع ةطسبنميهو ءاشلاو لب الا عيطاقأ روصاهدحأ ءايشأ ةنالث هيلا عرمدت ىتلا
 ابجورال أمإو فيسااىلابل ف اليل 0 اعاو دربلا لئاوأ ف ارا ق قرشتللاما ضراالا

 .؟ايبلاطتا# :ان ل رولاو لاغو الاوذفاتقلا ٠ نم اهماع طلس ام ةنأث ١١ ةلصاخاو مطلا ب باط يف

 0 يف كذا 1 ذدنو اباكأت / رزان 8 ةيهأ الة ةو اهملع ىوشو ةدندش ث ةبلاطنم



0 6 

 مهدسنع توم ىل راع نين ولا تسكن ةئلاثلا 0 تال

 ءاوطلا دريد شلاو ميسنلا ءافتك الاب مرن لوط يف اهكراشي 3

 رحملا ذاخحنا مث بجت اباك هذهو تارارملا رصقتو تابؤطرلا ءانفو مرملا دنع كلذو
 كلذ توكي ال مث هاياا ليسو 0 نم افوخ ع هرالا - ىفو ةيالصلا ىف 0

 - كلت رد ًايكارتم بارت برقلاب ىأر ولو هرحج لضأ وه نا هيلا مجرب لع دنع الإ ا
 ىعاشلا لاقو مزحو سبك هلك اذبذ كلذب لفحت : ةرخصلاو ةداز زال 1
 لسقبلا ةبيط عاقلا ن وطب دع * ام هللا سعي انضرأ ا قس 0

 لةعوذشيعلاةف رح ىف'ىرمالكو * ةادك ناو لع اب أم دودي 0

 0 ظ . نيل
 عيسلاك ناسنالاو نونلاك يضل « هشيعل يف بيصم "يش لكو

 لوت اذبهف املالا فريال *ىث اذهو نررح ةب ضللو نيربا هل نا هبيجاعأ نمو

 نومعزب مهناف بتكلا أرقو دالبلا ىف بقث نمو ءايملا نم ريثك لوف امأو بارمعألا
 لاق « ةوقلا كلت هنرويلح اكد لا نءزجاملا هن يوادتب يذلا وهو نيريأ روةنقسلل نأ

 ن ىسوم كلذ ىل ميز نم مرح ةئاعم كلذ اونداع مهماو نيربأ اضيأ نوذرحللو

 ةدود يهو اهالاو امو رسم ةيحانن نوكت ءابر هلا هبشت ةموذ نوذرحلاو مهازبا

 .اذكلا 0 حاصي ناناسا هل ىذلا بضلا سوئيلاج لاقو طقنو ناولاب ةاشوم ةحاا

 ئربااذو 30 اذ هضمب نوكي ناو بضلا ىف يرخأ ةبومعأ اضيأ تيان 1
 تلاق ىت> ةرهلا قاخ كلذ ىف زوأ- و اهدالوأ لكأت 6 1 ةي_ضلا تيحاعا

 تورص مح اذاف هرحج ىف برقءلا دعب هنأ ترا تممزو“بض - قعأ بارعألا ظ

 شراملا لخدأ اذاف | .اعمضو تحب نمبنذلا بحجم لصأب ابةصلأف اهرفثتسا شرأ را

 ىف براةلا ' ىب ىف لب مم ٌزالع لاقو ب رمل هتعسل هذ لدا ىلع ضيفي : 1

 زرخا بضلا 0 دشيورنب دجحنلا وأ لاقو“ةد , لخدأ اذا شرتهلا عسانل اهرح

 نا قاع ال خادتم ءرعج باب ىلع يف ذا ىلا لع شالا فب
 هذ تا, .طوأ برقا نا هج رخل لهاجلا هان امرف هذي | ضر ع رع

 درجت 7



 . هس هل هسبلذ لصأ ب لهاملا صبت اذاف فاذا. بحمل اهسدحم ضرالا نيدو 4 2

 ١ 1 - برقملا تلاز اذاف كانه كو 4# :ددوع هعم نأف ةفرعملا لها نأ“ هسفنب لغتشيف

00-6 
 0 ال و دا رحلا لك ١ بضلأ و أمخارف رثو | مضل ص ردا ١ الا مال بابضال ةلاسم ب راقملا

 ظ 2 لل ا زالا هب لزني ناك ىذلا يميقلا لوق دشنأو براقعلا لكأب

 لاذ 31 او 0 هب ١ راصد 4 الا هي , شبأو دصق

  نكلو ابرقع رفثتسا ١ ةبضلا لآ معز نم هللاو بذك 4 هحولا وأ لاقو ' هيلع صيف

 0 .تاذلاو براقسلا نيب 6 + ىرح ريغ كل رو ىب سأأتأ

 7 «دشنأو)
 اا سفنخ دإحلا دوسا لاح لك ىلع * هن أك ى تح بضل دنع ندمت

 ينارهلا ورمت نب مكحللا ردختاو سناخا ىلا< براثملا نآل

 رعبا ىف تاما 0 ا 45 لع طفرلا غزولاو

 1 رسلا ىف برقتلا 11 # 0 نادوحال رفا

 " تملطا وأ ةنكم 00 ىتهو نارباستب وأ نامعاطإ نيترهاظ الا ادبأ اهارت ال كنال
 7 200 ارق لوالا لوقلا دك ود امو لاق ىرخالا تبأر ايهدخا تيأرف رج لع

 ١ . اجوعا رهدلا نم ايرعتئجدقل * ابرقع ةيوثلا لود رفثتسمو

 مهزوجتو سانلا د-:ء فااخم امبالا ركملاو اجوعأ سهدلا نم ضرب مل نيح لوقنو

 ظ | ف - نا هل لاق يذلا ديز نب يسع مداد ن ةع :زج نا ة_دحاد نا يندشنأو

 0 قاشعلا ثيداحا نم ليوط ثريدح

 را عدلا ب بضلا عد دلةف * رفعزم بسب ابح تعدخ نئل

 نا 5 لدب يذلاو ةعدطاو ثريا ىالثم برضف ر 11 بحعلا ديدش بضل نال

 ْن نإ ىدشنأو كلذ نم راعش لا ىف ءاناعأ اديدش ع 0 برةعءلاو بضلا ظ

 ْ ىلجعلا ىمد نبال ىلا عألا

 رمل لتخم بضلاو ةيرد ىلع 3 مار مدد م 5 ىوس

 ىربشقلا يتدشلاو ةلابطاب 0 نما, هدي لم



 اس هل

 ديكو هيهدزب نم انآ هلو الرو سرا ع 1 0

 عم هقلخ فونص ىف ىلاعت هللا تانا اههف رك ذ ىتلا هنادي مق ىف رمتعلا نب رشب لاقو

 أممف لاقف ةتانلاو ةبوشملاو ةضفرلاو ةيضاالا رك ْ:

 صزاهلو رارعامل « 00 نم 0 ةلقهو 1

 رفص هنطن 2 #4 اهدالوأ لك أت ة ةبضو

 رف هلا س سل مجم * هنيذأتو يضلاىرئولذ

 ردا أابمحمل برقعو * لظنح ىف مضخة ب ظو

 : « ىرخا هل ةديصق ىف رش اضيأ لاقو 9

 رثجاو رخصلا نيب عمجم « ةءاعماو لقحلا ىرت اما
 رع ىلع بض نم صرحا * امش ىلع شيلا ةرافو

 * صنق بحاص ناكو نأ هتنأ ردقو ةراد وبا لاقو » . 0

 رحبلا ىبك اسنم قل اذه لج ىلع  ةيلبو ةفاآ الا رمتاتو 00 : 7

 يرسأ ةسفنخو ىع_س ةلمدتو * ترقعو ععسو ب تت ند 7 يفو 0

 رقلاب لحم بضلا نا كربذع < ايعار تنكنالاثءالا ىفليق دقو

 هيلع نالمتشا ؟ امم وج 1 ىلع نيتديصقلا انيتك اذا تارالا هله ىتاعم رفا

 5 ها ناسا نا هللا عدوأ ب يتلا بيجاعالاو ريبدنلاو كملاو بئارغا . رك ذ نما

 ليلدلاو اعل اد ولو ملام الداع كلذن ريصيف ركفم ركفيو ربت.م ربتعيل قلللا 1

 ملوق ري سفن ند هان رك ذام لع ا

 لاقو مايأ ةثالث دما ك ص عرف هعدب ٠ مث جادوالا ىرف ىهقتساف هحذ امر ةشراح ١

 ْ ل بؤذ و 0

 عب هيح 0 انوش ه هع عجأو اهب دورولا ركذ :
 عجمجتم طقاسوا هلام * برابهف نبفوتح نه ربأف

 نال ص ند ام 5 َ هنأ موق ءا ءامذ * لوطا اضلا

 1 _ لادلا نور اوناكو مدلا ن ل نودبرب هئامدب ١ برأبف ن لور سانلا ناكو ْ

 ريثك لاقو ةحوتفم لاذ: ةومحعم هتامذب , يمصالا ا ْ

0 

 . ا 1
5 3 
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 0000 ميم شجأ هب تعج اذاو « لفانم تكلم اذا ءامذلا قاب
 7 رعاشلا لاق كلذلو ركملاو ثيحلاب كلذ دنع فصو هرحج ىف عدخ اذا بضلاو

 1 اهانغ انيلع ىدحي ال نيينغ * انناعفنبال نيخيش انل ناو

 )02077 اظاشكرفص ناتاددبغ ناريك * ةرانم ابض نابض امهنك
 )70200 اهادضارضامو ادصربناو « ةلابح اذخؤيال التخيناف

11 
 7 بضلاب هيراقع و ررض يرسل يذلا باقلا ىف نماكلا دقطااوببش كلذأو

 ظ 2 ُ 11 ن نعم لاق ا دقملا كلذا ومس

 0 مف غدص هيف افص « هنأكلازنال لوم نمالأ
  براقعلاب هموق نم ىدنلال هال « هعولض تح شنلا بابّص بدن

 « ىنرجلا لبهد وبأ لاقو »

 ظ دوس ويلا هياع ىلاو ابض * نةطضمت داع نأ ىنأب ملع و

 ىبارعالا نبا دشن و

 ضراف صووذس ىذ ىلع + ضغابم دهاج ىلوم براي

 ننال وردك هورغدل
 داب نا لاقو راسا 2 ل 6 + رأت وب هدقد نا ىلا بهذ هناك

070700 
 5 نيش

 هتبنو بضلأ خان :. 'لثملا برضو

 0 8 زدعل تشك ا اذا د يصاقأ ضيفل نم 2 ناف

 رخ الا لاقو

 00 - الجس مهنماننلاب عينميجاجح * تشط يتلا نيلا هل ل
 70 الجلاب نم وطعي لظ اذإ « امنع طر يك زعأ تن ؟ ولو

 نب ةديع لاق اك ناضو 1 و بصخا اذإ امسالو ربكلا ةدثل فصو بذضلاو و

 0 0 للا كل لوذي تع لئلا ب برص هان بينما

 : : راكو نيماسلاب ةرازملا مح * طغل اذ درولا مك " كنفرعأ ال
0 | 



0 
 رارضو: نداح كاف باحاق * ًارزاؤم ناع 1 اذ ةذل لولا ينك

 نادلا هب تخرتسا وعرصاف ثيغ * هتمات باص ب لوا 1 3

 : ةدايم 0

 هلراطضو ارت 1 0 هريغ بضلا بهرب مل نا بضلا ىرتا ئ
 باجلا دبع نب , جاعد ْ

 هل»اج وه يذلا صخشال لوط * ةبضم طسو ىلا تدب ناك اذا .

 نوكأ الو ناب راخوأ لرووأ ةرحا مرقوالا رثكنالو ءزخك بابْض اذ ناكم

 و ىع و خف ' برمخأو ة ةوج هلالخو نمأ اذاف سانلا نم ديع) عضو # ف الأ ْ

 ءالي 5 هتدشم م لاح فو هقرشت لاح ىف روثلا ربكلاب فرصو | مو هديزب يدا 1

 تيمكلا لاق كلذل و ةيد بغ دنع 0

 نم ءايربك ىذ ب دريك

 لحفلا للا ربكلاب فصوو اهو رقلا ىف لوقا سد عقيسو ريك
 زجارلا لاقو هتعبتق ءالكو ءام و“ ىمو ةمجمللا قون هب تف

 اريسبظ اهلع ىن» ال ةد

 مس

 فرملا 0 يف هيفالمح لاق فننو هيلاو> ندر ع ناف

 فرو - 00 6 #0 ىلا امل ةنيع دل دروب 3

 الع حاقتلا 0 ماعد 0 ب دارأ اذ م

 ان م هيقالا' يح ## اسنأ ناينشلا كنعل اع ْ

 سرت تا صام ىناودلا مع بش نش لك قدشتخا عا : : 3

 أسلم احاقل تارسم طوح 000

 : اهنوكلا نأ تربكتسال هدد ع #١ ضرع فيلا لج وياج

 وو موز وش نشل لق 2 < ربك )اب س انلا ٠ ند نروكذلاو ؟ يآ ف لوالا ٠ ن<

 ل امأف ةصاخ ندع هلا ودو تالك نب رفعح و برعأا ن نو



2) 

 8 نع الا ربت انسلو ايابرأ الا 00 0 الإ 01 نودعل ال واكف سرفلا نم

 7 نم رذق نم للك 5 00 6 00 020 0 :هذو ىلع أ نم 0 ةفرعلا لهأ اللا 34

 ْ 00 هيردق تح نكد ىلع هربأ نم م ربظ ةردق يندأن رقحلاو ءاءضولاو ةلغسلا

 - كلذ يف ديز“ سانلا رودص ىف هلا ع سحأو ايمذ ناك ناف هب ءافخ الام ةردقلا

 ا كلت دسو نافلاكلذ ضامحو قرا كلذ عر نأ ن ظل ع 4 امم ٍَط ه. تربت ساو

 | اال 21| هذه نم باسملا اذه لعو شاف هدحتس كباف كللوتأ أم دقفتف ةماثلا

 : | نه لع طق نبكاذ رأ مل ىن وهو أع هتاثل دق ءىثو 0 ند ملم ًاوسأ كولمملا

 3 0 0 5 .٠ 3 ٠ 1 00 5 رول : 0
 ل ردهج وو ةيمأ وسو عر و امانهزوو كلذ رادقع هقوذ نأ لد وهو الا هيود

 7 ىف ناك ولوةليضفلا نم مهسفن ال اودجو ام ,هرطناف سدع نب ةرارز ونبو بالك

 3 مثاه نك اواكل مف ةي | عاود ىوق ىلع ل_ضف متايدو موقع ىوت

 : 1 بييطلا َن ةديع ىنعلا اذه ةيدش ف لاق دقو مسمود نأ مهفاصنا يفو موعضاوت

 1 ْ ود ثيح

 اوعدصلت 3و مور عادص يفد د مكن الخ م نذلا نا

 عقال هرودص بايض ثا و د هل مموادع تاّحِذ

1 

 ا | دوكشي مهدج 0 تبحدعلا ن هاذبف نرر> ةبضالو نيربا بضال نا 0 ذام نأ

 يرازذلا لاقو مول اذه ىلا نوءجرب 9 ””نواتخ دلو

 لك اوُكلار رغص بانذالا ةفذحم * ىلودجو جارملا لامع لاما ابج

 ' لجارملا باث ناطاس نهاسك #« اماكىتح لبلاو ايدلا نيعر

 لعانو دالبلا ف فاح لك ىلع « هلضذ ناك نك رب .هللحس

 ” لتاخلا ومس هيسرع نيب امس « تضراعسءثاااذا لايذ لك ىرت

 7 لو اًذبفىازلا ةك اشو ةدحاو قون نك نوالاو يازلا ةمح٠.٠ كزنلا هربا ماو

 يناسكلا دششناو ىرازغلا



 ا لصالاو بضل ا ن قرش © هد نر مرا مقرف 0

 ةيح وبا لئس ةلخ وبا لاق ىريفلا ةيح ىلأ نع ىريلا ةل+ ونا هاور ام دك وِ اذهف ٠

 لهأض دو نان ١' عرفلاو دحاو لص ألا ةمملا ناساك بضلا ربا نا مءزف كلذ ”نع ا 1

 مدأ م لك يتح ا,فوج ىف سيلا تاخدأ نيح ةيملا بقاع ىلاعأ هلا نا مذ ريتا |

 لتقنل تبلط اذا ادي ةياىرت رب كلذإذ اولاق ناسالا قش اهعم لاصخ رشمبامناسل ىلع ٠

 يرتلاعذ وأ متر , اذا هعيصاب سائلا نم محرتسملا عنصإ ا هيولت امال عر تلال

 ناننا عرفلاو 0 لصالا ةيح وأ لاق دلاخ وبأ لاق « امل ىلاعت هللا 3 ةبوقع مالا ٠

 : ةددلا يل دشنأو نالخدم ىتاللو 7

 ءالخ تدجوةيدك ةيضك 2 ناو بض هنأب تددو 1

 ثدح وهو بالك مأ نبا تجوزت اهمال اهلذع نيح اهنبال تببلا اذه تلاق لق 7
 لاقو“ ناربأ ابجوزاو نارح اهل نوكي نا تنمتق فصنلا ىلع تداز دف ى 5 تناكو '

 ناتوازلا تاالتما اذاف محرلا اتيواز امهو ناتئرت اممحرأو ناليبس يع ل ىبارعالا نبا ٠

 خارفلاو ضييبلا تاوذل د اذهءاملللا نم هريغ لاقو تدرفأ "ىلع ل اذاوتمأتأ 1

 نءضريو نهقلك الخ نمضيو دالوأالاب ناجح ىتاوالا ماحرأ ةفص نم اذهامناو ٠
 ل سح ةضي لك ىفة هضم نيعبس ضي ىهو طق مند ' لى هو ةيضلا درفت تكد ا ظ

 - * يكف ىصمحلا امأف ضم نم رتحا اضم نااالا ةلد وبأ تارشألا هذحلو لاق

 ةايذ موكب وهو بايذ ربأ ردبأ دق 0 دلاخ وات 3 0 نأ ىعاظ ٠

 لولسلا مامم نب هللا دوعل فشن أو كتلا» ربأ مس انا مز : 3

 بابسألاب نادمحه تقلمتو < هناب قلغأ رصقلا تياراملا 20

 بابذ ربأ سيق اهْنم قبب مل * براضمنباةراما نا تنغأ

 نباي جامال لاقي كلذلو رظبلا كلن ادن انباحخأ لاقو لاقام ىلع لدب ال ريع اذهو |
 ءارظبلا نباي هل لاق ماكل"



 7 1 ا در شرطا تسلا

 مه هفاع ن :هو بضلا مل هل ب طع سانميف لوقلا جم

 5 نم سبل لو هلأ ملسو هيي هلا ىل_ص ىنلا ناوخ لع ىلا هنأ ىورز ظ

 . هلجأال لاق ٍلسو هيلعدللا ىلص ى الا نأ اوورو هيلع ركني مف ديلولا نب دلاخ هلكأو ىوق

  همرحو مرقم لحيل الا ىلأعت هللا هثعل ام لاقو سابع نا كلذ ركل وع ردا الو

 1 .قيرطيف ىرخألا تدخأو نابضلا ىهوربلا ىف اهادا اتسءنيتمأ نا انارو و, موآ

 1 . كنأ ملءالاقف بض مل لك ا الحر يأ ردنا هابقفلاضعا نع اوورو ىرجلا يمن ل

 : هلأ ىلع لدب يذلا هفاعي نم ضع لاقو ليئارسا ىنب ةخيشم نم خش تاكأ دق

 ا ناك و رفعج نب بو(أ مدن صرب ألا ماوعلا لاقو*ناسنالا فكب هك هبش خسم

 ظ رفعجراد لظ ىف مو قوس دير 0 هنامز ىف بالكلا لك اسال بوأ

 ظ ! : 3 ؛وط هل ةلك ىف يف نوعرذ وأ لاقكلذلو

 07 توتا ىف قوس ري-خ بابضلا قوس
 ل امو بط هياع عضو اذا هناوخ نع اماق بوأ دنع اناك اذا ماظنلا 2 ووهناكو

 : هلوق رارعلا اهمف

 ئ ا سلا ىفريزتإلاو درقلاكو + ةباظع قاخو ناسنا فك هل

 ١ لييدالاو خسم باكلاو خسم بضلأو سم ةي هلا نأ نومعزب سانو لوقت م اوملاو

 اورتخ اناسنا 10 لاععتسا نا نورس باتدكلا لهأ رأ و ع رافلاو خسم

 / تنفنلا نيح 0 طول أ حسم للف ىلاعت هللا نا اريعأ هنااا ادرق الو

 . ناك اذا ةوانآو جارخ ىباجو 00 بحاص لك يسم دق هللا نا بارعالا لوقو

 ارق كسلا نب دس م دشنأو 0 لاو اذ اغا ا نييك ام خسم هناو اناظ
 ١ ابورض هيف. رك ذ دنو أب ار هريغ ىفو كلذ يف ىنارملا ورم ن مكحال يوحنلا

 3 يأ اذه مكجلا ناكو عجأ ام نمؤن باىغالاو لطاب اباكو سيرغ فيرظ اهلك

 55 ودق اكو ةرضاحلا ىلا ةيدابلا ن نم ه 18 ءاربم نم ربنملا كا ىلع هب ةيدابلاب ريثغلا

 لوش ىذلا وهز أي 11 أانيهد اف وفكم ناك و بايمعالا اب ايف



 ١ ْ ل 0

 رغم نم هدارا 'ىثل ام« ردن ب ١١ نا
 ورم مأ الج انت اير « انفو انا رك ال خم 0
 ركب ىح يف فاعرلا عش © يفقو دارجلاو ل- 0 تى 1 7

 رخصو ساسالا مك امرع * ليث 2 ةراف تن ا 0

 رهذ دا ةمورب ول ازد اع « هنع ناليغ ناحو هترط ا 3 :

 رقصل, ادم ءامللا ليب_سو # امدق ةلايلا ىف يضلا خشم

 ' ربق رش هربق هللا لج * لاغر ينتكي ناك ىذلاو 7

 رشع ب>اص ناكو سوكمو د 57 يذ ا : 0

 رخ قز ىاكرعو لازئك < 0 ةبيجشلا ف تجوزتو

 ركب ريغ دجأ مل تش يتءو © اهنم كلذ تبوه نا م

 م بحاص ميم ىلاخو ري« لال حتسم اهلاخو ورم تلي
 رطش فصن ىلزاكاهوحسم * رابو ضراب ةطخ اهملو

 رد لمؤأا نم جورعو * نافكع نماكو شوح ضرأ

 ركم رغآو رجبات يوسو عل نمدابف ساس
 ردي ةليا لك عمسلا قرم * رفع لك ابعرح نعاوشو

 رهز متاورلا نم ءاسنو * رغ تابةنشلا نموتف يف : '

 ركل لك ىف رالا ثوردعل « ارسم ةطايسلا اذ لوذلا لكأ 0

 رزعشمل ةّقو رط نمو قا م - ثورأاا كلذ هللا لد مدح 0

 قوس ير خل نمل و اع ف د أصح ترأصف ة ةدرق تر .

 : ركب نيك حاز رخو 7 0 لام لد ع تكرت 3

 وَخ ' نيرع اراها ىف هان نم #2 1 تناكو ةعسلا تا .
 ىرك ذةباختلا ف راظامدمل 2 ينرع ةبا_خنلا ىلع ىن ا تلك 0 1 1

 ندع ةروض رادالا نا # شل 0 مشا مف ىرأو 5

 فرعا
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 ربو جرسو اًذفتت احلم * تارشح الار تنك اهو

 ركن تاذ امنأ عبضلا الو ض « دال بنارالا بك رأ ال تنك

 رحج لك نم عابضلا وعدنو طن * هناا اذ فيحلا صعقلا بكرت

 رطع ةبضهو انتع الفلف « يسرعل ىدهأ راحبلل ائاج

 ” ردم لي نم لايعلاقسأو راه حبلا فدص: نم ربه ىلحأو
 0 5 ل رحا ولا ىلع ين“ 9 * يلحو ىتش دوقعلا 'ئسو

 ظ .ىرقلا ريثك هنس كحاض « يبظ ىتحن دالبلا بوجأو

 2 يرس تررافملا ف ليالب وهو * رك. ةلاوج هريد وم

 رم ةفضإ هشع ركاذ # ءام نا يلا نوراانلا بدسم

 رمنو بذ نيب تبقعأو * ثيالا دبك نم تاكأ موو بر

 00 27 نمو ءاوش نم < نط تع 0 1 5 ني

 ير مسا 6 ىنيع نيب * ودغ ىف يتاخ 0

 3 رسع فلاح ور اذدم * وذو ضخ دعل تكا م

 000 ْ رقصل باهأ نمت يداعو ك * دلا ىحيذ نم تقم ىلار 1

 ّ * ١  ريجورس ةتواكخ « ليلا رظ يف يف قيفنلا تو

 ا مهارد قو ري ىف *« راع محملا ىل ينرب م

 5 ىرذع لبقو قربك يربو * مد محرب هلالا لملف 0

 ] 0 بج مالا مرحب ال 'ىثلا اولاق ؛هومدنو هوباطتساو هولحت_سا ٍنبذلا يف لوقنسو

 "و عاججاو ا 7 ىف لصأ لغ سايقلا هبج ع ندوأ لةع ةححو | عاجا وأ باتك

 . لك أ دقق ززقتلا لبق نم كرت امنا ناك ناو لاخلا هذه نم أئيش هعر 2 ىف دحي

 ”ةءانجدلاو ريبانزلا خارفو نيطاردلا اواك أو ةلالجلا موو طيرابشلا و جاجدلا سانلا

 | لك ١ يشل نم قعر ىلوأ ةسبايو ةبطر ةرذعلا ىذذت امم ززقتلا ناكف اشدلاو

 ظ : لود ثي> زجارلا اهركذو اهأنركذ دق ىلا بورغلا

 ايقلاو ثابكحلاو رارملا ير « ىوالا فانك أ نوب بط برأ

 ايس



 ْ 9/١( : كالا

 0 افا رعأ ضرالاف تنس « ىعرا ىلإ ل ضان ام اذا ىح

 اترماب ضنا ىدسم وهو «اللا طور اعه نا لو 0 ١
 اشكو ابنم رابك الب مزار « اعرلا ريغ نع قفخأ اذا ناك 00
 ىرقنملا نيحح وأ لاةدفوهضم اوبيطتستالودا رطا اواكأت الفابدلا لك ال نا
 ناذأ هنيف سيل داو لفسأب * ةل نآيبأ له ىرعش تلآلآ 00

 ناو> ديدلا عمأ حبرعو * ةعلت لقص ا ناك ١ لهو :

 ناحشي ام لنعا / ينك * هحنرو ةالصلا تو ىلا موقأ ٠

 نابأ نار موس نم شطع ىلع « ةبرشةنيل ءام نم نبرشأ لهو

 ب رخآ لاقو )ل
 مرقلاب فني ورفارارغ يذل * فئاض ةزينملاب بضل ىرمعل

 مخرلا مجاسلاو ينبلا كسلا نم انضرأ رواحم نآانبلا بعآ 00
 ظ ظ بضلا لك أ ا ف رح لو ,

 هلدتاخأو هديدص ىندأ هللابو * ىتكك حار دقو اموب هل لوتأ 0

 ةلطاب بضلا لب از ىلامت تلاشو * هليذ ل ضن ىلع ىنك تقتلا الف

 هلئالح الود نازيقلا لع 0 5 تحد وايضا ونجح بصأف 0

 هاك اوشو هنطب سرو» لظي * اماكن يتشكلارا ر ارضا دش

 هلك ١ حبقو هرأش ٠ هللا ىلا « «* مكجاتن ن هاند :ء شا كلذلا

 ىلر نب بيس دلو ن# هىدنمحلا وبأ لاو

 7 :-:لا ديدق ئرمخ ىناو « اهتفعامت تابضلا تلك 0 ١

 مدألا منو ماعطلا مدق هةر لع دز ) تار

 معنلا دريك فيدسلا نيزو * صيصقلا ءاكو السلا نمسو

 ميشلا ىف دماج هب تينأ « دقو اذينح فوركلا ملو

 مقسلا ريثك اهنم كرز اف مكن اتيح و طينلا اماف

 مه بضك اهنفرأ ملف # مدلل 6 كاذ تان كلو
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 ب سس وفن 4 يقلل د 3 را ل تامل 5 و

 0 ظ زمغإ ناك هل مم نإ 0 ع دوءلا نارج بهذ ىنهأأ اذه ىلاو

 7 ئ هل ةلك لاق الف هبسن ىف

 دبز ارمن هنود 0 » بضم ناعولا كافيضم معطلو

 ْ ىرخأ هل ةلك ىف لاقو

 بيرغ مهدنع بذضلا 1 اتناو آلا كفينص ماعنو

 دوءلا نارح لاق

 . اهارف نمو بابضلا تفع أمل * ىسراف كلصأ ترأ الولذ

 اهانكحالا ةيول ىأو « اهاشكر ح نميضلا ترق

 ْ لطخالا لاقو يبملاو خبشال عفر فرطللا برطلا ملا ة ةيوالاو

 ظ ”ايرانوبل قالدق ناك ناو * كالأم ةيول اوناه م تاق

 ؤ هيلع مدقف يح نب لضفلاب اصاخ رمتعملا نب رشب ناك لاق : ه0 لو ع
 كلذب همركيل لضفلا ىلا هن يضف ماع نب لاله ينب دحأ وهو هيلاوم نم. لجر

 ظ مونلا هعبأنو همذ يف لضفلا طرفا 00 نمو بضل اورك دف ةدئالا تريضضحو

 ظ 1 ١١ نأ الأ كب لب لف مهمالك هظاغو هريغ ابر ء ةدئالا ىلع رب مق للالملا رظنو كلذ

 دنع لحنلاو راذلاو درو امزب اهنم هلذشتيل ريراثزلا خارف نم ةنا الم ةفحصب لضفلا
 0 ثوشحلاو توببلا بابذ نم ىأريذلا نأىلالدا كشب م نابرلا نم ىانغا برعلا

 ظ اينشي نك ق رالآ مدل الف رهبان زادروامزي فرظتسا ناسارخ ىلو نيح لضفأأ ناكو

 0 . لوق وهو جرخو هباكابو هب ىلالحلا تءشخناك٠ لك نم هل بلطتف

 بارق ماه جاملا مادإ ضمبو « ةنطيو امؤل بضلا فاعب جلعو
 باطخ لصف تدنوأ دقلاولافا « همأ كان ىرولا ىف اكلم ناواو

 2 يضلا قورط وبأ لاق الو
 00 انام تيو. ىتي تدرج دقف « ةبضو "راو اىديمأ نولوة



 1 و ةمدام
 هداك مصأ ىوعذ ند كلاين * اماردرودصلا لا تقلا : 1

 أيعافالا يدنع ليلا طق ور 1 ' رش رهو ىامعأ تنهاثو . 0

 ايجاحريملايفنذاب ام طئالانم ب أشأذاو سوقوبقعىفناك دلو
 ْ ْ ْ اهوبأ ل ,

 ارك ذأ لبنال ناك اسوت ناك 2 5 لد اكل رع ”رطرارعق 0 ولق 0

 - ىرب زادتنأو هبناواوو» لا

 لاذتي يذلا ك؟ فضلا هك ردا « مكندجو ىناهللا دع صاعأ -

 7 رب ثساو ابياع ف وشو ظيفلاب ريضح اذا اهولعي وهف نيا اهدوعو ةئيل ىهلاقو

 ا دشلاو نرتو رظنابسأر ةيئاد يهو الأ ةبضلا
 امون بضلاو ,ظيفلاب اورضح اذا « ابلهألالطأ ميلان وكيدالا 0

 دليوخ نبو رمم لاو.
 لدحرابل لىام ورمع ةفانو « ندبتيضااررشأ تايكر

 لسح هئفدبف ىال 1١ دوعل * ةشيعمل انت انيس امعاذا ٠
 لصأ الو ليسحإب عرفتنأ امو ف هل هوك عرف هنأ 0 00 : ٠

 لكع امتابر سحنلاب تدلو 5 * هيءسا يسن ' مجنلا لوي تدلو و

 لاقوسض نب دءزو ضح نب ةيضودأ ن ةبض 0 ةيضو بو لير مهو

 علأصأ ةسمخ ةفانلا باح ىعسإ وبابلا ةبّص كلذ نمو لسحواد شارف ىفو بضهرذح د4 ٠
 لثم امد لاس اذا ضنو و حرجلا ب بضو كلذك اهاخ اذا ا معلا لا 0 . ا

 اذا دقألا بذلاو بض نه عدخال هاو بض يكن هاو بد جو كبح لود 7

 زجارلا لاقو ريعبلا فخ ىف مرو بضلأو هناكم ذخأ وهن ,راقع 2 ٍِس و نكمت 3 1

 ب ىذ الو كرع ىذب سبل 000
 ةمرلا وذ لاقو عدنمل ةنازأعا اوم كلذلو غواص أ --- كيم م لا و :

 رئابظلا اهتجرختسا بابضلاسؤر *« اهنأك بالص مع اهمسانم

 تابعا دشار لاو



 زك 2

 ٍْ 35 رسعل يرهد ام ةقارو ع هما 0-1 عد 5 لف ترآ

 : ىذرلا وبأ اندشنأ ام اذهل مهففصت ةرثك ىلع لددو

 بملا يمص نم ىوادالو « يبز الا ليقنلا رقمي ال

 بضلا عزن ريالا هيف عزتي « بزأ بكر تاضتحا الا

 بخ هناوص ىف بضلاو ]

 كامس وبأ هتينكو قراطا ىلكما ىندراا وبأ اندشنأو

 يرسعو ىرسايم ىلع ىلا * ىردت امل وأ كامس وأ

 ربالا ريخص بيلذلا مخْض * رفو اذ الجر يدفر كيفكي

 رسكلاو ىرذلا نيب هناك * ىرت ير لاق ىدت اذا

 رفق لاكب يحضإ ب
 ينارعا لاقو

 - لئابلاب هلبق بض داطص *« نكي لو ابضن ا ظشاي تدطصا دق

 لئالحال هضد ينمو اذينح « هنوضمرب ءاشلا ءاعر لظي

 0 ”احسلا فا اح بابغلاتوذ# دع اذا ىبصلا لث اشكلا مظع

 ىلإمملا لاقو
 بغلا د هل ديلا ىلو نمو * ىبر اياطع ن٠ وجر ال ىلا

 بقعلاك فايتسم رحامل * ىدضص 5 وأ ةيمور

 بزاا نارأ مثل ف صمحتسم

 - 22 هلا لوو
 باص هنم فارع ىفو * اولوت ”رمأ ىلع اوحللطمأ اذإ

 «ردب نبناقربزلالاقوو
 ١ ربشلا صقأن ةورلل صز_ه ةلدنج بض ىلاولا نمو

 ١ ةرصبلا ربظ يف دمحأ نب ليلمخلا لاقو ًابض دقلا لمج يناثلاو ابض هربأ لعج لوألا
 ١ ' سأأ رمعأ يلب ام



 8 1 ل 0 1

 8م 1 ل 7 0

 داعبم ريغ نع ةروز نكد ديالا # 0 ا رز

 260 و تأ يج

 ىداملاو حالملاو نونلاو بضلاو « ةفقاو نادظلاك نفسلا هب ىرت

 « ةنييع ىلأ نبا كلذ لثم ىف لاقو »
 نمالو ةمق ابنا + اق نانا تان ةنعا
 نطو ابله أل يداؤف نا * انطون ات فختاف اهتفلا

 نتدخ اذو ةنك هذبف * اهب بابضلا اهناتيح جوز
 نطفلاركفملا ببرأالانا * هءفيطي امفركفو رظناف

 نفس اهنأك مامن نمو * ةلبقم ماعنلاك نفس نه

 ا سرفلا ةفص يف مركم نإ ةبقع لاقو د

 بابضلا رجو لثم ةاراملا ىف * هتمفراذا رخ'ماحلو 2 #«

 داوااب ىعسي يضلا تكرت ال ه دابك الاب اشكلا تنذو تنأو

 « يريمنلا ةيح وأ لاتو » ظ

 ررشالو بض ام سيل دبا * ةيسارق ساةبل لك اوبرقو 2300
 : ل لق ظ

 عداوملا بابضلا شوداقرلا ولحب 8 اننيب ةوادس ىلا شدتسلو 0 ٠
 ا ريثك لاقو

 ىبابض اهناكم نم جرو * يننض لست كاقر تلازامو١
 ع لناكفذ هلامعأو هفالخأو مو هب ٠ لال اورضو هاك أو بضلا اومذ نبذل امأفا

 يميملا لاق
 بايضلا ض رآ نم رف ىلاتا © ميغ ن نم لقعأ نك يرسكل

 باذع راهنأو رادشأو * فير هالب هل#هأ لزنأف ْ
 بذلكلا لاثمأ نار دو « اكلم امهيط وثب را 1

 باب لك ىفانب ىرزأ دقق « ميمت ىدضم هلالا مرالف



 00 « ساون وأ لاقو »

 0 بلل كاك عك اذ نع دع لق * ارذافم كان يميعأم اذا

 727 سكلاو كقاس قوف ىرحي كلوبو * ةهافس كولملا ءانبأ رخافت
 5 ة«رخ الا لاقو »

 ظ 7 2 درب ىذ ءاشحالا رعجلم لك نم # موضرأ هللاورو م ماد 2

 ْ ٍِ 000 دقلاف عوببلا ىلع حلف نطب | م تد'َع انابأ هللا قس الو

 . درهلاوسؤبلا شيعوءافلا لهأ # ةمدعم ريغ غميك ن م نطاوم

 د كالا قار اع كم_س مهو * هلع مالا مرك ماركلا ,ه

 00 1 دم لع ع اونكس ةشدعو *« ةلظنحو عوبدو برم بادأ
 0 دل و تنان نا عوجلا اهدازو هن نيب خا وأ, ب ضلااو اولك أنا

 0 دلبلا حان ص نع تءثد م هنء « تعءفد دنا اراد ناو

 1 ْ دكنلا ابشيع ف امسفاثإ نمو * امزافم نع ادءس عراقي اذ نم

 #  مهالا نب ورم كلذ لثم ىف لاو »
 بائذلا ساط نهرو ايحاسم عبط نهر مه م ريمع ن5 ربو

 تارعألا ةل-غ مي ىرقف ع اهنم ةفاي_ضلا لزئم اولؤ'

 ظ بابضلا ريغ نواك 0 3 ممرح يلا مهاددرو #

 : # ةيرملا تلاقو »

 هأبع نب ثراملا تنبب اًؤاج « امنأك بابضلا ةشراح اا

 ىدنكلا ميرملا لاقو دابع نب ةرم ين نم ةأرما رعشلا اذه ةلئاقو
 10 اع اناعاالو + انمنأ نح ىلا “ام يرسل
 7 سمع ةباضم ىف م + اننا ةلدئح بضض نكلو

 200 سرو نول نواث انجاح * اناقو هاننأ تا الق

 35 : | سرظب عجو هنااشرب ه ًاسرض كتحن هفكب ضآو
 دا 6 وي هارت هدا تاقو ؛ م زازك هنأ يحاصلا تاقث



 ْ مهر
 سشن لتش و , نأ رذاحت #2 نعاس نيبراه ا 0

 ١ ف نامع تذ ةشئاع تقر 1

 0 كرتو ٠

 2 0 ناكو اهطخ ني-خ> ىمداعلا 5 كورس 3 .ناأ

 عن 000 الرا اودع د 3 اضن رأال بشاا ت - كنا 5
 ْش 1ْ ٌ 7 هيدر .لاقو

 يرا وس هَل س ل بضلا ثا # ميك 0 ةَيِض تدب انددعز 1 ظ
 ظ تايذفلا ىف اضن رمشلا اذهو رخآ 1 لاقو , ٠

 ينثولا ريو رتسعلل بئولاو * « بسشنلا تاذ فايك الاعيان ١1
 باقلا ناالو بطلاب تساف * يبس الإ نيف الو ينشغ

 ىكنلا كر ءاا يذ نع قيضلي * تضلا تدب كني 2 5 ٠
 : 3 رول 0

 نوكم ةافصلا دنع ةبضافق * هلهأ ريغ لسحام هللا ىلا
 نيع ع اسم ام كديع #4 عب ا كرم جالا لع ولف

 ريصل وهو تاف ن .ركلو ى عأب 4 تش , لو ى عأ يضلا نأب تم دشنألا
 ربرغ ضايبلا عم كل ملا ا زخم مول ١ يمعأب ًاسضلا ل ْخ َّ
 0 ءاناوخد اهدلو يف ة ةأسعا تلقوا
 بضلا نيع لثه انيع ب باش # بخ لاق ىذ نم هتبهو 00

 « بعالو قوشنم س 0 ل
 : ةرآف ن ن“ 00 لقوا !

 ْ ردغال وال لح نانساك ء ةفرق مأ ىتب أر ماندجو 0 1 ّْ
 1 ملقم فلأ. نرقلاب اناتاد * ةئالث ديز :وأابارنولالث ٠ ا

 ْ هلوق هبش) لوالا يندلاو ءأ وسلا ب
 ةاضن“ يتال ميشمل يا نأ: م 0

 ْ ىبا را نا دشنأو

 ( يس د درع



 عقص ىف تْض هةشك 0 # عدص نمو ةئلاسرم تحبق

 رخ الالاقو باقف نيعلاب قعص دارأ

 * برظ نم قتاويد ند نع 0

 ئ : ٠ دشنأو

 ١ ابليمز اسارص ىتسلي عفلص الو * ةبضب تسيل مدلا بابن تءاؤ
 - ةضحعيبأ دج لثدلا هللاديبعنيراب+ ىبارعالا نبا دشنأو هرحج ف بضلا عدختال لوقت

 روسللر يحتسب ىمسي وه ذا * رفجلا مد هتيأر ول لبسأي

 ٠ ردقىلع اردق هنءتددزال * ردكلاب ىضريووغصلانع يرب

 0ر2 ريس انك ةفلو + رشتكملا يمذ رغثنغ كحضب

 * رث ذلا بضلا ضراعك ضراعو *

 ظ ْ يردسلا دشنأو

 لبالا نم ىفارصرص اتيصخو « هفرعت يضلاىثمو ابنرقلا وه

 ١ لحجر ا 53 قئاعو # ةقداص يرأا يفك وذ لاخغاو

 ا 3 7 اذدلل حاب مث ةلضف رعشلايف يتدو دهاشلاب تب هتك | دقىلامت هللا كاشفح ملعا و

 ظ ْ أل نبال دشنأو هنعهمطقأ الو هب هلصاف ةجاح هتفرعم ىلا كبام ضعبلو

 مرالا قوز رخبملا نزلا 5 ميسا ىرب ىونعو

 # ماسي مل امم بلا ماسول *

 1 منك ى نم ىبارعا لاقو

 000007 رخل نع تفشكل تشرحولو « شرتحأ ىتتأو نا ينم رخل
 0 ةبعش وأ لاقو لاق كرخ نع ديو

 ١ ا دقو هللا اهاداع  اهاط ةدفع نامزرلف
 0 اهاشك تمظع دف ادك اَدْض #

 ىمصالا اندشنأو ةبفش وأ لاقو

 . مركلا ةموثرجال مؤللا ة ةمولرج * رفل ن * موثرجاب كندجو ين



0 )2 

 مظع الو لوط ال بضاا دعاسكا « ماك نالدج ىن اندجو انا
 ةذايم نبا لاقو

 اببابض رخفل تشك دسأ اذإ « رمان ضافي نم سل نا |

 ْ لوش ةديصقلا هذه ىفو

 اهمادح كياع علطت مل سمشلا ىلع # ثتدسفأ ناليع سفاسق نأ 1 9

 : راشب لكش نم اذهو

 امدترطفوأس مششلاباجحانكته « ةيرغم ةبضخ انبضغ ام اذا ١

 ناحمطلا ىبأل دشنأ و

 رتسل مة ع ميسم مكتاف يسمع البم 1
 رام ملابمرحو دالبلا رطم * ةطيطح بابض كنأك ادوس

 ربخسلا وص أ ىلا باب ضلاوح اع ةقربو أ نيب نوبحي
 روعالا نيعك هتي ىوم * ايماوطش رثلا بصق مك رثو 00

 يعسل ند ترأر دقو مالع لسز مالغ بضال فورعم نب ديز همساو ثملا لاقو ِ

 الو ىلكلا الو روثلا الو ريسلا هيش ادحا مهم رث لف اعوبريو ابلك 1 95 0 8

 لاق الف هنع كلذ لمتحاف أئيش هنم رداغت ملىتح بضلا تيلفت دق تنأو عوبريلا ٠
 قبط هقوف رش مسالا و ثناذ * هيدا ال - هوعد نمو

 . ثعل بض لاف

 م ولعم قوسلا ىف نمت وذ بضلاو * ليتع بضلا ناف ايض تتنك نا ظ ْ

 ' ميلقتو ضرق يوس ايش تسلو * هفوارب دايصص ثحال سلو

 م24 هرمتو بلا نس ىف لوقلا عه

 هريغو ىسمالادشنأ ١
 ىلبتشتارسأرتزهو ىصح * لكس تلصتاو تقلعت 0200 0

 لسملاا رمم ترمع ول تلقف # ىل 5 نينسلا نم ينائسل 7



 ةشلل
 لح ولانيطك لتبم رخصلاو » لحطفلا نمز حون رمح وأ

 : لثف وأ مرض لنيهر ترص

 0  لوقيل نكي هنال لسحلا رم لوط ىلع لدن رعشلا اذهو

 )"20 0 لحولا نيطك لتبم رخصلاو * لحطفلا نمر حونرمت وأ

 اا نأ بارءالا ضع نع ىنارعالا نيا ىورو رامعالا ل وأعا هدنع ل_سمحلا رمعو الأ

 7 صقتنبالكلذك اهنسمادام ارلفأ ال لاق هناكف ادبأ لاح لعو ادبأ ةدحاو بضلانس
 ّْ ! هلعفأ ال الثما هلوف نأ عزو ماوعأ ةثالث لسألا نس هريثك نب ديز لاقو ديزي الو

 ظ

 لثم لسحلا نسو ىمأ هل ضرع ملاذا رمعلإ ليوط بضلا نكلو طلغ لسملا نس

 فرعل ةدحاو ةلاح لع لعالا قس تااكولو ' حفل يتح نينس ثالث صولاقلا س

 لاق أنس هنم رك ا سبي وبضلا نم مظعأ ب آلان رع دقو ىذلا نم ىتفلا بارءالا

 كلذ لمفت مه تاقف هداطصأ د الج سالوتح اب رقنانل خيش ىلا اموب ترظن دفلو
 ٠ 5 : ةضد نيتس ضد ” ةبضلا نأ رفاسم نا ورم معذو لاق امر ره نوكي 0 رد لا

 م

 روظيو ,ضيببلا صقفتف اموب نيدبرأ نرعدت مث رحملا باب نييلع تدس كلذ ناك اذاف
 نهرا ا( داو نريضحا نرتع تشك اذاف كلذ دنع ء نرنع رفحتف هيف ام

 0000000 ا شو لاق“ لذا نم رو اردج هسفنل اهنم تاقنملا رفحيف نياك أ"
 ظ ! دلو كلذكو بسكال اقيطم اثيبخ اسيك جرخ جر نيح هخرفو لاق ماما ضب

 ا 7000 ءةرتك ن ديز لاقوبكاذملا دوو جاجدلا رو طل ا رشم
 ] يه نأ ىلا د كلذك ادبأ لازب الف هندب ربك عم ربكيو هعم هنس تبا بضاا نا كلذ

 لوقا فلان ل .هو طقف لايا ثالث الا الح ىعدب الق لاق هآمت« هندب

 0 : دشنأو لوالا

 0020000 نكس نكس باضاا نم « نييض لاطأا دنع :اهربم

 0 نيس رعلا ربع هللا رهمل مل

 3 0 نأ ن ع دقو ؟فارحا نم امم كلذك هنأ معزو اتا نا دعا

 | الل 3 نوكيو دحاو 2 يلعأ ادبأ هءانسا نوكتف مفر الو ىنببال لسحلا



 م جمل 4 0

 ىرازفلا 1 وفاو 1 ذام ىلع هانسأ نأ لعل دب واقح»ه رم

 ا الو ءافو ال لسح نانساك « ة ةقرف مأ ى بأ. 5 ندعو ْ ْ

 ىح وأ وهو ىربذعلا لاق ىنزلا ةريثك نب دز ل 0 الو ازال ذو نو ا

 را يف اندالب ضعب ناكو ايض غيدأ, كلذ نم ناعيَرَو يتبيبش نا. اوفنع فاح دليكم

 هيلع رذقا آاف هنيرأ ارهذ تثكشف هلثم تررام 1 ابنم ايلطع ناكو ضر
 يدالب ىلا امجار تررك هللاو ىلا 9 ةنس نيئالث اهم تأ ةرصبلا ىلا تط 1

 يرهدام رد ويلا ن .٠ هللا و تاق كلذل ادمتعم تضل عضر وع قاد ف زرأ

 هروح لحاور ا, تود وف ظعلا طارفا نم هياع ناك ىذلا ةكع هداج ن 3 لءجأ ]

 مرسل ا هوك اقم 0 ىارو لخاؤرا سح عمس (لف ةملت 7 عر

 نب سراف نبا ىنربخأ يبارعالا نبا لاقو وه الا هللال ىذلا هللاو ىتافو هرح
 اذان امس ابضي نوكيو اهنكم وهو اهنط) يف اهبضس ن زوكي ةبضلا نأ ىلكلا نا

 ابيب قرا منة ماعنلا دارت 5 احدأ ضرالا يف ترفح هض ” نأ ت /

 تعش ناسا دل * 0 نموا فدا 00 هنذدنو ,ىدألا '/

 نحل جرخأ هرحج ىف هيلع لوخدلا ةيلتا تدارأ اذا فنا ١ ب كاوا

 ل أرمطق ةءلا تارا اذاف الايشو انيك قارلاكهب ترضل 5 هرحح 7

 هضعتفاز مع نوكلو فاذلا عدنو س أراا جرخن نأ ةسءا رأاو ه هم ترا

 مسأو أموح فى ضببلا تعجب اذا ناك ما نكم ىمفذ ةدارملا تنكمأ لآق

 نكملاو تأرس دق لبق ةدارجلاو ةبضلا تضاب اذاف نوكم ةبضلاو نكملا ضل

 اردن ةدارأاكلذكو ورس ةبضو هضيبن نا ده مأ اهنطن ىف ناك ض
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 ْ ىهف ضرالا ىف اهبنذ ةدا رأعا ترر لوو ةهاذ كدئاح ىهو ا ٠ قات نيح عر

 ١ ةئذ نولوقو اهضيب قلت نأ تدار اذا كلذو اير ضرآلا اهبنذب تبرضو رو

 آ 070 |سلاو احلا بضو ليرلا سينو ةلخخا بنرأو ةطاحلا ناطيشو ربخسلا
 بذا نورك ددام رثك أامو ثعمعاب هفصن نادارأ اذا ةقرب ذفنق وه لاو مع هلاح

 1 رعاشلا لو لثم فيصلا اورك ذ اذا

 عمت+ ا ةملاو رسما ىف تبضلاو * هتمرصل اهمع لسمو راش

 ديز ونأ لاق اكو
 ءاز وجل 7 حالا نيح * ىلرش عطقيل عاس عا عاس يأ

 5 ىلا هدوع يف وأو «بضلا عماهركروفصعلان و

 ظ ىوصالا دش 1

 -  اهرودص هرب ناذتسلا وبضلام 2 "ىجالر حملا يف رودسملاو ترراحت
 اذ ناكسا ونيشلا رد عج ناذقشلاو عفنرب رب ياومسي هلوت يبارأ اناذةشلاو لاق

 هللا يف عدفضاا بضلا مصاخ بارعالا لوقتو فاقلا كبرحت ناذقش عملا و فاقاا

 ةخأ بضاا اهملغ الف بنذلا حوسمم بضلا ناكو باذ عدفضال ناكو ربصأ امهمأ

 م ان ادرو اد رو 2 تدانذ نام و 0 تربصف لكلا ف جرخف اهسذ

 5 بضلا

 ادرب نأ 00 « ادرص يلق حبصا ظ
 1 ال السر < هرم ارارمالا

 ةحأن بشامبو تدل < الذ ادرو ادرو بضايتدان ثلاثلا ويلا ناك ايف

 ٠ ْ ةمره نبا كلذ قادصن ىف لاقف اهبذ

 00 # 8 م يف ق * ربلا ءوضل نرأت 1

 ظ 00 ْ حاضوأب تسنسش دفد ع دهلا ءاسأ قانعأك

 ظ حالطا فلخ ىجزي * فجارلاك قربلا موي
 حاونأ تاوصأ وأ * يلا فزاعلا ناك



 1 فر 0

 حاورق ءادس 1 ع * دفضال 0 1

 حارطتو برك نم * مويلاو# فيك لمأت
 حابس تأ امو * جان 6 يناف # ٠

 حاورإ 0 ىذأ ن « زأل تأ قر ايف

 حاح_س ءاملاب بل * حتسم نم ءاملا حسو

 حاجنم زيغ اموع ع * دفضاا نميضلا يأر

 حاسأ ريغ حوح + اوم . مظعلا 1

 يحاصلا هفلخ ىثعن * | ركشاكا يثلا لاش

 ةباعث نب تيمحلا بضلاو عينا ذأ نأش يف !

 امانذأ ةموكملا مولو د * ورولا بمغ موب اهذخأ ىلع

 ْ بوند

 درر فيالبشا خرفك # ةالف ىوضن يتئانو تالا آ

 ا بلا ل

 اكدالاخأ الك ن ا اومعزو * اكللابأ الكت “ا اومدها ْ ٠

 يءالاوج 6بللا ىقمأ انأو 0

 اذاو انا برش ىللا جانحم ل مهدد تضضلا نال بلا نم ىورأ برعلا

 ةيش ام الو مدلا ن م هيف قث الف هتيوطر ىش كلذ دنعو ميسنلا درب قنك

 قبر ةطلا اخعال و جاخع الو باعاإ ١ كلذك تراض اذاف ةيلا اذكو ؟

 دقلاو ثأنا اويملا ءامدل ندنلا مع ةطلاخم الا

 مدي ىثعال وه يتح شاع دق * مصأي 2 شلح نضع

 ' ه مش عوطلا هنا لضنأ ام لكف 4 0

 هلك اشي ىف وأ مد ةيفو الاذاويح شيميال هنا رارطّضاب لاق هناف قاظنملا -

 ةأم ند برق هروءع> قف اونصاميرو ليسلا اهنمرومأ هرخج ند هتلر



 ظ 0 0

 0 ا لاق كلذلو لي 5 رفا وعدنا م دل ةحوتفم هيف

 ١ بك ص باحسن قدو نهافخ * اماك 'نيفافنا نم نهافخ

 رمحأ نا لاقو هترتس اذا ءافخا هتم أو هررظا اذا امفخ هنخلأ هتيفخ لوقت

 8 : دال ب 35 اوثعبت ناو *« هفختال ءادلا | ونفدب ناف

 زاجحلالعأ رج رغف ابعزفأ نوكي وأ اهيلع مده رفاوألا مقو نوكي نأ نم دب ألو

 | ضل نإ رع اوكحو هربظيو ربقلا نم نفكلا جرختسإ هال يذلا افا قرد

 ] يأ ىديف 50 نأ دير "امنيعأ ةرديح ىلع ىنولءج دق سعاع ين نا لاق هنأ بارمعالا

 ِ  ةايبع وأ دشناو هيرراخأ دقف هتفارأو هتحفس اذا أم أك هجرخت سلو هربظل

 ش ردو ىرحت ضراالاقبط * فطو ابيف ءالطمه ة 0

 . ركن اماذا هيراوثو * ترحسأ ماذا بضلاجرخم

 0 رقع ام هن# ر أبان * ارهام أفيفد يذضلا ى رو

 وأو نصر الا َن كينع ةديصل ع ةترغلا ٍٍق ةديصقلا هده مدع ةديبع وأ اناكو

 ْ 5 أف امهدحأ لاق رجح نا
2 0 

 حا 0 ءاق ع نم هعقدت داكي -« هب ديه ض رالا قدون ع
7 0 3 

 . حاورش ىثع ن 0 ندتملاو د هنوةم ن 3 هنو ليرد ْ

 0 .هاورام مالكلا ن 4 بابضلا 5 هه نكلا.ن لوفيضل مو © م ىلا اده ٠ ند تا انو

 اذ :ال لاق بلا نال شرما نى هل ادوه موف وهو لل 1 ريسفلا ف ىعومص لا

 كك ر< ل "م رطاو 7 ل الق شرا توص تل
 1 .جرخبلب )نحل رجح كنع ديلا

 لقا شرملا 1 مم تراي بضل لاقذ رفحا تود لسملا عمسف لاق ة _ هنأ ىرؤو

 3 2 ْ تكلا لاقو "لثما ماسراف نئرملا نم لخأ ادوه ىببا ا

 اجي ي رب 3 _ نا اد ةعدفض نيب فلؤي

- 



 هداشستسشست م ا ا
 لكشالبراقلا لكشلابو 'ىثل « تزاقم ؛ىشل قاع مهنأ 1 1

 لسا انك يبنكملاو سماوق * ةجل تابع اًؤاح مهنكلو ٠

 « تيكلا لاقو » ْ
 لوطا نم ناملا ىلع # تافطعم تايديلا "اب تكعاا 0

 رغتالتو ٠
 « ن ةوئلاو ساو فاي لبر يتح *

 ف :ضراو6 ةبضم ضر هو أ .أايض ترثك اذا نالذ ىنب ضر ا تيضأ لاقو

 نمةدرجو تامحلا نه ةاوحمو ناذرحلا نم ةذر>و رأفلا نم ةرئف لثم ةبضم

 ىعشي لعتلا نأأل سلامثلا نم ةلمثمو دوسالا نم ةدسأمو ةفرسلا 0
 بضلا ىفلاقشو * بائذلا نم ةّرؤو بابذلا نم ةيذم ضرألاقبو ةلاوذ سئذلاو ةل
 6 ةعاسم ضرأ لاّغو لاق امابض رثكد:ضرالا نم عطق يهوةركنمباضم ىفان

 لاو ةنكم ةدحاولاو نكملا اهضي . منا و بابضو عباد 0: تاذتناك اذا ةبطم

 9 خبطم 3 * لدسح وهو لوس>و لاسحأو ةل-ح ميلاد ل لي جرخا اذا هخإ 5

 لوقب مهضعلو بضض هلك كلذ يف وهوا ذم مل ظعام 1 لسملاو لجح مثقل: 25

 مث مرضخ وه مث مظملا وهو الجح نوكب ماين نوكي ماخبظم لوش كالا
 زجارلا لاقو كلذ لبق بض وهو ع اذه هو انضنوإ

 قبب ىف هنضب هنع صلي # قررطلا نع .قيدايغلا ين 8

 اذاو كيدلاو لرولاو بضلا يف نوكي ةبادشا ءوس لالضلاو بيض ن 8

 رعاشلا لاو رطا نم نوكيام دشا كلذف تضلا

 ٠ ةيريرملاب اهاشح تمطق * هداج بضلا يلع يمن ةرجاهو 0
 شراألا نم لجأ اذدهو هتشرح 3 بضل ينادي لثأا يفو بسلا وا لثأ

 تا و بص نم قعر بص نم ىذزأو ص نم بخأو ٠ ص نم ص

 لاقي مك بضلا ماهبا نم رصنأ لاقبو هنادرص دنع بض لكو ب نم ءامذ

 ةيرثطلا نبا لاقو ةاطقلا ما
0 

 (صد ناويح-5)'
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 00 © ةتعطق ةأطقلا ماجاك موو ©
 | اسللا نس هيأ ال ةم جاجا 0 لسحلا نس كن اال ملا: هارد

 ؤ م .اسانأ مزوانانساه هنانسأب لديتتس ال1 هلا نإل نوكي الام نوكي يت 0

 ْ : دشنأو هيكف يف ةلوطمت ىئذلا

 ٍ نيكف ىف ةلوطمم هباينأ
 ظ دقو ايه و أحدما اذا ةفصلا عنشإ سعاششلا نال لاق ل اللد رعشلا اذه سدلو

 ١ ربقلا لخدو رغثن مل هناف ىلع نب دمصلا دبع لاقام امآف اقتح لاق ام نوكي نأ زوجي

 0 .جيعفلاو احيش حف حف ١ كلذ هيشأ امو لرولاو ةمأاو بضال لاش دقو ايصلا نائسأب

 ظ | ضعب ةبضعل تكح اذا اهرلاج توص شيشقلاو شيشكلاو 5 وح نم ةيللا توص

 || هور لآق دقو طف ىبخألل الا دللاب دلإا كاكتحا تو عمسل سيل لاق 5 سبلو
 ظ يحرملا يحرك يحرت نأو يحن نأ قرفأ الف يخل .

 جو لك نم هوور ىراصنالا ورمت نبا ثيد-> رهتلل بضلا بح باب ىف بتكيو
 هللا ما لضفأ ليلا فئاطلا لهأ نم لجرا لاق هنع هللا ىضر باطخلا نب رمج نأ
 ؤ ىلع كلذ يبأ رمع لاقابنم ىتمرب خيطاو ابلظ ىف لظتساوابسعثأو اه.رنأ ةلبمللا لب لاق

 1 لضفأ ةلبلا رمع هل لاقف ىراصن الاى صخ نب نجر دبع ةرم ونأ لخد ي راصنالا

 ١ .سؤر ىف رسب سبل لاق ثرغأ هكرتأ ناو سرضأ هلك نا بييزلا لاق ةلخنلا مأ
 ظ ةتمض و ريبكلا ة ةمج و ماسلا ة ةمرح للا ىف تاىنطملا لحولا ىف تاسارلاو 01

 ظ ىف لاق و لاق“ءارحمصلا ينمي ءاعاصلا نم باب_ضلا هن سرتحمو برم ةسرخو ريغصلا

 ا الملاو تبرشو امنابنج خفتنا دف ىتلا ةرفحاو ةرفج غوبريلا يفو مالح ب تعا

 ا ظ جاصي ال 0 ديخصلا ىدملا نونلابنالحلا وكسنالذب نأ ص دقو ىدجلا قوف

 ٍْ - رمجأ نبا لاقو كسنلل

 ا مالح نأك ايو اعذ اما < ةمركت ىدجلا عارذهبلاىدم

 نفهاكلا ة ةوشر اهي نالحلاو ناوللاو
 58 د ناكرشلا دبز نع يم : كفو
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 مامه لآ ىلتقلا لاثب , يتح * مالح بيلك ىف ليت لك ل
 ةفادنم كحضت اهنأك الف ةاش ىل رتدشا هيحاصل ً زم ىلا رعأ .لاق يعمصالا لاقو

 هذحل وأ لاق. لئعدلا تكو لاق ةشا 6 طرا عرض احل لمت ينام اهانرصاخ

 معأ لاق عورريلاف لاق م لاق بنضلا نوط لاق ًاارعأ ىتذم لأسو لاق لضع ظ

 لاق ة فاعلا نينح مأ نءماف لافال لاف نينح مأ نولكب اقأ لق و 1 لاق لذ فنقلاف لا ظ

 "يشل دبع نساف ْ
 3 ال ا وشل دجامو # الامرالاو عوملا تنخ 1 1

 الازو هرحح قوف دقوا « الاتغ اخدابش ترصبأ ٠

 الاذ_ةلا ىنود تاو ىتح * الايتخا ىىاتحي ىل بدق 02000.

 الاطتساف ىافك تشهدف « الام نيح كن ل 000 : 3 ظ

 الاسرألا ارو ديلخ هالمر دل عزام ل وف 0
 الادجاسك ينيع تارامل + آلا كد ' مفرأ | 2 ىنم ْ

 الآ ذ انخو هنم تحرو # الانقالا اه تيسر ىلا ا

 ب بارعأالا سما ءامسأ 9 0
 عمجي نأ ايقتلاف بضلاةملو قلملا ةمحشتلاو ةرادلاو ةوطماو حاضو مظعو 0 1

 بيصيف كلش يف هتشا هيحاصل لوق وش م < اذن ىلا ٍِض رالا يف ب با رتلا ع يدب ْ

 نافنيشرفلا ن 4 دحاو هي ترب 5 1 |ظعلبللاب ذخأ نأ حاضو ميظعو لو

 هيفدنودجي ىذلا عضوما نم رخ هلا قيرفلا هءاحأ فر نيشرفلا ن 0 دحاو هد هدجو :
 ىلا هفلخ ند مث 1 دحاو ىرب 6 * انار >2 انام ناقوطلعاو هءاومر ىذلا عشولل ىلا 0

 ّش ةرادلاو مهوبكر ودخل ناف ميلا ه اومر هذخأ -_ اوزحت ناف رخ الا قيرفلا

 ةمحأل ن لاوودعمدب ؛ةف مالغل نيم م رفلا حق :م لحاأ و ىغعينأ ةمحشلا كك ارخلا | لاش ولا

 رخ . الا عِص ولا يلا ا وريدصل قع مالغلا ١ وعام ناف ْن لو رح الا مولبقتسي و ل رول.



 ظ 60

 "" مث ضرالا يف بطلا اوروصي نأ بضلا ةبعلو بصخم عيبر بغ نع فيصلا ىلليل
 0  ىذلا لوقيفبضلا نم 'يث ىلع هدد ٠ ممم عض 3 هبحو نيشرفلا 0 و لوح

 0 "ضنا نم اذكو اذك وأ ىلا باذ وا: بشلا نع وأ تدعلا هد ارح

 2 باصأ ناو هبامصأ بكرو بكر هدب هيلع عضوام أطخأ ناف غرفب ىتح ءالولا يلع
 ظ 1 نا ءايطالا لوّشو ؛ لئاسلا وه ريصل من ب * بضلا ىلع هدد عضو ناك يذلا هبجو 10

 ٍْ 1 عجو نم هاو وادب اعر بارءالاو ني_ءلا ىف ريصن ىذلا ضايبال اص بضلاءرخ

 7” رمعلا ىف ديزيو رمعلا لوطي روك ذا تاويملا ل لك أ نا نومعزي سانو ربظلا

 007 | كلذكو ةءاكلل ديح ةيلكلا لك أ نإ نو.زت 6 اذهلاقو ىراحلا نبا كلذ قدصن

 ! سلو هنئس كلذي ريف محشلا تبذي محشلاو حالا تبث م حالاو هئراو ؛لاحطلاو ديكلا
 1 هل ىفش امم هيلع ردفق "ىث لكو بابضلاو ناشرولاو شحولا ر ديدقالا لك

 ا لوالا هئاذغ ىلا دعن دامف توم داكو كلذ ضقتتناف رمعلا لوطل

 1 *» مي>حرلا نمر لا هللا مدل 00

 0330000000000 اد قارب ةديست ريسفت يف لوقلا اج
 | ..انرك ذ مث تاياورلاو بيجاعالاو عفانملا نم تارشألا ىفام انرك ذ |هنم انغرف اذاف
 . ىلاكَها عدوأأم ب 0 اع م أهمفام م ١و كلذ ىف رمتعما نب رشلإ لبس ىإ ةددصن

 الا ٠١١ نيتسأ لامتو كرات هللابو ىلاعت هللا ءاش. نا مذ هيكرو قالخلا اذه

 'انل ورحم مأ الحان اذباف * امئذو عم نيسك الا سم

 ٠" ىهو سكلا مهقاوسأ ىفو رحبلاو ربلا ىف راجتلا نم ذحأت تنك برعلا كولم ناف

 آ 2 وهو يلغتلا لاق كلذلو كلذ يف م :وتمدعا اوناكاو مم مهم دخؤل تناك ةبرض

 0 : هلوق وهو دعوت و ةيلهاملا ىف كلذ

 مدل دل ًاربدال انمراع « قو كولمانم يحتسنالا

 مهرد سكم و ورع أ عابام لك يف يفو* ةوأنإ قارعلا قاوم لك يف يفو

 دعاوي هاك ناعرآلاو جارملا ةوانالاو
 0 رخل لقو



 2 م

 اسوكم نيسك املا ىلعدت يراوص * انتبسح مأ انتلخ ىلصما ناكأ 5
 ابيف رك ذ ىلا هلديصق ىف ر شفا تناك يبا ا ون شكلا رك ذ ىف ىعمصالا لاقو

 لاقف ةيلالخا مالا نم داناو ةربابجلا نم * مصقو كولملا نم ىلاعت للا كلهأ نما

 نودح 1[ تع نودلا لاح اعبت تقلعأ : ّ

 نورطاسال دعإ نمتداعو سس * اموه لآ مهدعب نم تاصار 0 ١

 نيرباع نم دوطلاف اقزش * ةلجد اف تارفلاو رضحلا كلم

 نيفسلا سكمو هسكم هلف © ريعلا قوف رع ل ل 8

 نينثا مهنم يسم هنأو ةيلب هب لزنأ الا اسك ام عدب مل ىلاعت هلا نأ عزت بارعالاو

 ف |مهدلو نمو كلذ ىوسيف افلتخا ناو الحانتو ادفاست ةبارقلا هذجاف ذو طا

 ةبئذ مالا تناكامبرو ايثذ بالاو اعبض تناك امير مالا نال ا اتيفلتخا امتاو رابسملاو

 هلون امأو عابضلاركذ 6 بالاو ظ

 ركب يح ىف فاعرلا ميجن * ىققودارجلاو رذلا ثعب 200
 تايعلارإ ن ةيمأ لاق دنو م كرهأ دق ىلاعت هللا نا متر برعلا ناذ ظ

 ارومو مهكلهاف انينسو 0 مهلع دارحلاو رذلا لسرأ 3 1

 1 ا ناكدارجلا ناور كا لعش هنارذلا 2 0

 اطوزبب ةيانك نالقانم دبعنب ركب ديرب هنأف ركب يح يف فاعرلا عيبن ينتو وقام

 نوعاطلا فراجنو نائوملاب اهبش ا فاعرلا نم مهعيصل نولاز.ال اوناك 2

 فاعرلا ناكو ةرب-هلا ن ماشه شير-ف ةداس نم فاعرلاب تام ن نم رخا 1ناكو ا

 جل

 هلوق امأذ مهرج مايأ م مهرج ايان

 رخص ساسالا كح امرع * ليئض فلاب ةراف تل ب 00

 ابامع اومكحأ اوناك ىتللا ةانسملا مرعلاو مرعأا ليس مهبلع اناس رأف لجو زع هللا لق

 يف ررظأو بعأ كلذ ناكف ةراف هن هنرحفف ليسلا نيبو مبيض نيب ةزاجح ن ن ىلا

 تح 1 كلذ نوككل زون فوح نم نافوطلا ءام لحو زغ ىلاعت هللا رافأ 6

 دنع د 5" ىذلا ىلاملل ناوفص نب دلاخ لاق كلذلو ة 3 لا ايف بعأو ةرب
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 هلوق 0 دهده 7 لدو

 صهد دعا همورب ول ًازجاع * هنع ناليج ناكو هنرخ ٍْ

 0 يعمصالا دشأ ل ليلا لهأ نم اوناكو كولملا ةلمف ناليج ناف

 ظ 1 0-0 : . اعدصتافديدحلاب ام دياس هل نوتحب ناليج رمزا

 ] 0 ا ظ «دشنأو »

 ل تملا ىلا ةروصن « اصلا اهتمت نم ناليج هل ينو

 سديقلا 'ئرصال دشن و

 ٍ 0 سَ فرطلا هيف ددرو * هذاذ>- دنع نال.ح هل حنأ

 000 هنرهدا | ,يلغ عنتمال كلذ تدارأ ناليح نأ ولو ةراف هرج لوس

 ْ اودشأ و م هلا كلذ نم اهل ىلاعت هللا رحس

 امرعلا هليس قود نم نوم * ذا ترام نبرضاحلا أيس قم

 ىنفلاذاسمللاوأ 000 لاكلذل امسا 0 تالة دفا ا تراعر

 7 01 ” نيم راب *« هتلق قوف يسب ا لظ

 . قاتك بابسأ ىلع هيل 4 * اوعجهام دعب نم هلوانل ىتح
 ينعالا لاقو

 0 مساع اع برامو © 0 يسنؤمال كاذيفف

 1 ا : مر م هوام ءاح اذا * ريم هل هنن ءاخر

 0 مسق وذ هؤام ةقاس ىلع # اهنانعأو ثودحلا ىذوأف

 000 طل بارش اهف ءاهن ه اهلايفو لويقلا راطف
 مهتم فراج مهب لاف « ةيفخ ركل ءادف اوناكذ
 : 0 با ا + ةردش انو اا راوراطل

 ادا



 ن0 :

 1 رفصل همم ءامسلا ليهسو * امدقةلادحلا 0 2 7 ا

 ضرالا يف اهدحأ هلا خسف نرراشع نيسك ام اناك اليبسو بضلا نا نوممز 0 ملفا

 ىأ ضال هقالا ىأ هلدخ هيرض لاش كلذلو ضرالا ةلادملاو ءامسلا يف رخآلا 3

 2 راع لوك كلذكو ةلدجلاب

 لءالا قدشك هتصيرفوكمأ # الدم ت تكرر ةساغ ليلخو 35 : 0 ٠

 .ىراصنالا سوأ نب ديعس ديز وأدشنأو

 هلادلاب زحاعلا كرو « هلاخلا دعب ةلاحلا تكاد 0

 ةوفانو

 ربق رش هربفق هللا ل هلام ناكيذلاو ْ 3 ٠

 رشع بحاص لكو سوكمو * حبش و ٠ نيفس ذلك اذكو و ٠

 نوير ايفهبجو ناكو ةكم اونأ اذا هربق « سانلا مجرب ىذلا وهو لاغرابأ رك ذامنا

 توف ةزيسلا ءاساو ها تان لاومالا تاقدص ىلع لسو هنلع للا لص
 مرحلا لهأ قهيريس ءوسا كلذ امئاو عش الثق ِهِلَدَقُذ هينم نب يس وهو تيقن

 لاغر ىنأ ىلع هيأ ةوق رك ذو ةملس نب ناليغ لا

 « انوأ اسقو ىف نك <

 تاصلا ىبأ ن أ قو

 ان هاق لئابقلل اوناكو 5 راط ناندع مهضدأ نعاوفت ٠ ظ

 انيعظلا امم قوسيذا ةلخغ * ناعرألا سئ رلا اولتق مهو ظ

 لاقف هثبخو لاغر ناوود ركذو يديملا كرد نب ورم لاق

 ميغ ىلع نو رلا تفلاحو * سف لابج تعطق نا قأو

 0007 + ايف روجأو # ١ لاغر ىلا نم ةرخ منعألا 5

 0 نيك

 لاغر ىبأ ربف سانلا مجرك « ماع ل مجدأو ٍ



 0 ع4 ظ

 ظ تو هكيع قنعأ نيح ةماس نب ناليغل هنع ىلاعت هللا ىكر باطملاا نب رم لاقو

 ٍْ . لاغز ىأ دق مجد 6 كربق نجرأل تم مث كلام ىف عجرت ١ نأكل ةمعك لا جار ىف هلام

 0 هلوق امأو هن هلك دق اذه ريغ امالكو

 002077 رج رح ةواَزرَ فيرعو « ءوس طارشأو رئاك نكتم

 ا م زانيح فيرعلاو بكذا نم قتل دف ناك هن "أك مالسالا ماكحأ ىلا يهذ هناف

 ىجشالا ءابيبح لاقو فيرعو بيقلو بكذم ةنال

  بيقنلا ىلع فيرعلا لمج م * هيلع رك توام عامر

 ) ظ هلوق امأو

 "” 7 رحخ قز ىتتدصو لازنك « الوغ ةبيشلا ىف تجوزتو
 0 نان لاو زوملا بورض ىف نولتنو راف-سال ضرعل نجلا نم *ىث ا ا لوثلاف

 | بوأ ن ديع بارضلا وأ لا دقو يأ هنأ ىلع رثك الإ نأ الا أ وأ نك وذ

 ا ا
 - هاعبلابو نهدوبع برق * ىتفلاحو شوحولا تفلاحو

 7 ىداتجضلو ىرضةفلح م اشحن ىدص رب ئذلا ىسمأو
 .. داجبلا عطق امهيلع ناك « ىروركو ةرش الورك

 : اموات ىف رعامشلا لاق دقو ىننالاو رك ذلا نال هلا ىف لعخ

 '02020 لولا ايناولأ ىف نولت 6 « اع نوكنلاح لعلآزت امو
 ْ 1 ريد 0000 ار نطل ءامز ند ءدحا ول مسا ةالعسلاو كلذك ناك ام لوغلاف .

 0 دنع/هلجأ نم هلقع ريغتبف اناسنا عزفت نأ 0 وأ ثمملا ىلع اهنم اذه امئاو ايلات
 | نبةزمحو بلاط يبأ ن ىلعب اًودبل كلذ ناك ولو لقملا حييحصلا لعاوظلس م مال

 يفور و لصادب و امهر هد يف نسحلاوناليذبو امهمامز ىف رمتو ركب ىنأو ناطملا ديع

 0000000037 لوش ثدح بوأ نب ذيبع ةالعسلاو لوغلا نيب قرف دقو اممايأ

 00 ْ تلج لوملا نم هيئالأام تأر * اهنيع نأولو ىنم ةرخاسو

 . .ترأ هيف نلعا يراو ليللا ذا ةرفش لوغو ةالعسو لزأ



 را 7 ةضخ ةقوشمم ةكرألا ةعيرس نهذلاو نرطلا ديد ةاتفلا 1 راذا مه و
 يذع "لا لاقو "|

 ىلامسلا ناهماك ءاسنو م كيرأ ىنحت لك لاجيو ظ

 زجارلا لاقو ةالعسلا عوبرب نب ورمت جوزت نولوشو
 * ةالعيلا يب هللا لتاق اي * ْ أ
 يماسلا سادرص نب سابغ لوش ةالءسلا نول يفو ا

 اولا لونلا نرلو تونا طيور م-مموق لج لوغ موقلا تباصأ ا
 نرثمطل ا لجو زع هلونو دالوالاو لاومالا يق ميكراشو ىلاءت هلوف نولوأت منا

 زوج ام كلذناك الو 3 و طق نهنف بصل 1 نامجلا ناكولذ ناجالو مولبق سلا ٍْ ٠

 رم لاجر ناك هناو هلوف اولوأتو كلذ لقي ل تايمد »آلا ءاسنلا نيبو نا نيب ٠

 هلوتز لاعرلا مهم لج ذا ءاسنلا نهنم لم نما نم لاجرب نوذوعل سنالا ١ ا
 نم كب ذوعأ ىلا مهللا !اقف هبر ىبارعا اعد لاق يبا سعالا نبا معزو ؛ هترذو هنوذتعا ا

 مرلخدال و ىلامالو يمدالو يد_سج الو ىدلو ىف 9 3 مهلا نألا تب رافع 1

 موال لاف دينه نب ريهز اعدو اولاق ةرخ : الاو أن امدلا صعأ ىف ءاكرش : ىل راجي الو 2 1 ١

 لاق ءاعدلا اذه وعد . هل ليقف ةديبع وأ لاق ىدسج ىلعالو قطن لعميطلستتال ا

 انهع رك داو لوشيو هنع رب ىلاعت هللاو يذلا بوبأ عمسأ انأو هن وعدأ ال نيكو 0

 كلجر ضك را هل ليف ىتح ته باذعو غ5 ناطيشلا ح يبا هر ىدا ذا ب وأ 3

 نركب نبذل لوقبملا عمسأ انأوهنم هللاب فيعت ةسأال فيك وبار شو دراب لستغم اذه ّ

 نز ذاو لوقي هعمسأو سلا نم ناطي_ثلا هطبذغ ىذلا موق 6م الا نوموقبالابرلا 3

 ناتثفلا تءارت الف مكل راج ىاو سانلا ع نم ولا 2 لاغاللاقو مطاع أ ناطيشلا مل ملا

 0 ةروصيف ١ مهءاج دقو نورت الام يرأ ىنركنم ءىرب ىنالاو 4 باع صك ١

 ًاحور ءامسلا يف اناعج دقلو لو هل عمسأ انآو هنم هللاب ذيعتساال نيكو يدجتتلا ١

 بابشهعبناف ممسلا قرتسا ملا ميجر ناطيش لك نم اهانظفحو ن «رظانلل اهانن 1 38

 اهودغ حرا ناماساو لو ىلاعت هللا عمسأ ناو هنم هللا ذيمتسأ ل تيكا نيبم

 ( سد ناوبح-؟) 06



 و 1 ا همدب نيب 0 را نمو رطقلا نيع كا 0 2 اعاروز ب 0

 | فيكو تايسار رودنو با وملاك نافجو لياعو تراحم نم ءاشرام هل نولمع» لاق

 )لق هب كينا انأ نا نم تبرفع لاق لوقب ىلاءتهقا عمسأ اناو هنم هللاب فيعتسا ال

 : 5 و زعهللا عمسأ انأو كلذ لوقأال نيكو نيمأ ىوقلهياعىفاو كماقم نم موقت نا
 - انرخسف باهولا تنأ كنا ىدمإ نم دحأل ىنبذال اكلمىلسهوىلرفغا برلوق
 ا 0 اوغو هان .لك نيطابشلاو بابصأ ثيح ءاخر هرعأب ىرخت رلا هل
 | نولبالب بارعألا ءابشأو بابلا اذه يف نود. بارع الاو“ دافصالا يف نيئرقم
 72 فاك وه اع : تاوبنلا باتك ىفا :اق دقو زوجالام هيف زو< لإ وأتلا باد ٌطعاو ب هف

 " يتالللول وقلا لا اند اذا امانه باوملا بابلا اذه ىف عقيس وىلاعت هللا ءاش نا

 )ش  بهاذأم ن نعء رايخالا ه هيف انازغم عاف عضوما ادو 50 ننالاو نجلا نيبامقرف يفو

 نود ى ناكل زوجي الامم زوجي امو مالكلاب معلا الولو برعلا ءارعشو تارعألا

 فالوب ناكو بوأ ن ديبع لاق « لقاعلا هيف طلغي ام ثدرداحالا هذه ىلع مهفابطإ

 ْ ٍبرح ا يف دعبأو هددرتلاطو هفوخ دتشا ال ضرالال ورع

 رشعم ةعياط و ودع تاقل « ةماهح 0 ول ىتح تفخ دقل

 ْ زهشف اقحت ات ف وخ لبق ناو * ةعيدخ ىذه ان ا ليق ناف

 رحل هنالك وأ نال ليقو * ىءارو ءافصلا اذ ىليلخ تفخو

 ش 0 فئاخ ر-فغت تبداصل * ةقيفر يأ لولا رذ هللذ

 صهزنو حولت .انارين يلاوح * تدنوأو نإ دعب نحلب تنرأ

 رثعبملا دالبلا سونام بلطيو * الخام 3 ىتحولاك تءاضاو

 املوُأ اذهو هل ةلك يف بابلا اذه ىفو

 ٍ 135 لصفف ثماق اذ لم * ةقيقح لصوأ نمالا مط مم يناذ

 ' ايمارت رافقلا ديبلا هب ىمارت < ترس ا رطل داو وف ثعلخ

 30 اهار حبصأ هاعرت 0 انل ه ةرفقب ءابظلا لاجآو ىنأك

 7 .اراع مسجلا صانع ارارم يفخمبو * ةرمم ريظب صخشلا ليام أر



 افاد نكل ىبأ ىدذل لي 5 نبا ناق مث ارف' نافجأت 38 5
 ايفاخ نكيف تنك نا ىتنيفخأو * .يربشل ال ضخولا . ءايظ الأ

 * ايباور ىتح رفقلا رون . قاح 5 ىوتلاو كمي ىرشلاقو عل ١

 أيارتعا نابملا لوه اذا اناح « نك ألذ كاذ تيقل ال دف نرنمو

 7 ر نةشتما 1 يّ لددنو * ىعبسأب نوضمل اياذنملا تنذأ

 ايداسو شيشملا ءاسأ اه. ريك « ىوهلا ىف نوملا دوسالا عيجض تبا

 ابار رو ن نا تيلف * ىنفشت.ك |نهرحد ىف ىب نده اذا

 اناحو لع اند بركلا انا ةحح نيرشع نبا تنك ذم تلزا

 هلوق ناليثلا هيف ركذامو ٠

 لخالألاس رخفارطالا ةيضغ * ةمل سنالاب تدملأ دن ولو 1

 لهاوكلا لا.جملا تايرب ميسم « ىتلاويئالا ول وثال ليخ اذهأ 3 30

 لئامثلا رك اماسإ بدملا ىلع * ابحاش ثعشأس ا ردال نا _

 لماش ءاربغ لك ىف مهماعطاو # مماكن ةئانا ند دول 0000

 لجارملا بصنلر 9 ل اكيشو * ةمارطن هفل ديس داص اذا 0 ٠

 قالا ةحسقلا ل هك «كةسارلا مث رقصلا نا أسمع 0 5

 لباوقلا نيب عاض دم دراف الو « ةعامج نيب لبدنملا بحس لف 000

 ىنعلا اذه ىف لاق امو

 نأ بذلاب ناك تارفن م ينلاب بذلت ىرت مالع 3 ٠

 ساسبلا رافقلا هترو ايفص * ة ةوادع د هل لوثلا للخ راصد ظ

 يملا اذه ىف لاق ا ْ

 ديمح راوملا فنع قلخ مل * مشأر عينماب لبد ال واف- 0
 ديعل. ةوكرذت مل نذ 7 * ةراغو لاكن ىنم عالأ

 دودنه هو نما يثب نم ىلع « منرغأ ىتح ناسحالا ونب لقأ .
 رظنف | مرش تك ةرشع قل نكن امنا نأ أاىعا ةارعا تدعو يبا رعالا ن :



 ظ 207١

 2 عييشاي هم تلاقةرشملانم انعلاطيل اناسناىا هانهاي لاققةرشملا ىف احبش ىأرفجوزلا
 ّ .نعو تلاق هللا كرب ' ينعو خيشلا لاق ىدلو نعو ينع ك- لا ةرثعلا ناج كلاذ

 ٍ ١ : اهاطعأمأ اهماجر مفرفىبا عالا ءاجو خييشلا مانو دقرف هسار ىلعغ نا الا وه اف مهب

 5 ا دلا دعاك لاق هزء وأ داعم نءنسملا نب دمت نع ىورو ؛تيضر ىتح

 ندلا عضو ىعشنلا ي زر اف ل-خ ند هربظ ىلع لاح رف
 ظ ١ ملأ 1 ناك ام ىمءشال لاقو

 - لاقلاق ىلا ١ قاحسا ىبأ نعنسملا وبأو هاندهش ام حاكن: كاذ لاق سيلبا ة أما

 - هيشت كنا سلبا قيدص لاله نهللا دبعيل نيا ىداعلا ني ديعس نب ىجحيل جاجملا

 ١ نب دواد نع مئيملا يورو نجلاديسهبشي سنالا ديسن ذوكيناريمالا ركشبامو لاق س لب
 امرا يحوأ ايفدجأال لق ىلامآهلوف التف ليفلا ملل نع يب يملا لئس لاق دنه ىلأ

 22 قفافكلاب ار نحي لاقف ناطيشلا منع لئسو هن :لارخآ ىلا همعطي معاط ىلع

 7” هنأرمال ىنارعأ لوق اودشنأو 1 هتيبتشأنا لاق نايذلا ىف لوقتام 4 هل لاقف

 ١نيمايملا نوع ىتاوالا نا * الدب ١ ينل انإ نيومالا

 0 1! مذ ةبوم هبدضت د نا هللا كن ع نب دلاخ نب ديعس ناك هريغو نسحلا وأ لاقو

 ا هوجلانب نأ هلهأ دارأف ل- محو 0 كو يعملو وبحيف حصل ةئس فصلو ةنس

 ١ لجد 01 كلع وا نا تاو لا دس ناحامتذ ةيقرانا هناسل ىلع ةأرصا تماكتف
 7 ناطيش برعلا لوقتو هجالع اوكرتف هنلتفال هومتجسلاع نا هللو هتقلما هنم فرشأ
 لكار لل ناحو ةرذقلا لوغو ةطاخلا

 ريغلاب ودغتو ليالاب و رب * رشثعلا ةالعس لثهىل تتلصناف

 ْ ْ دشنلاو

 ٍ .لوغ كندلو لوغ كنا * لول.ئلاب حاصلا اذهمأإ

 7 الرو ةعرفبل تنرالا ةيلش سيو لجزا هيف لك ضرألا نع رجا لوامنلا
 ا” ظ را كلذل ماع



 نور م ارعشلاو بارعالا نم م ىعدا ن :مبأب 1-0 1

 م7 نادلا ف ١ رع َن وءمسلو ناليغلا ٠ 0 ٠

 دشنأو مهام ومهنالخأبو مهئاضعأبو نيطايشلاو نا و
 هءركو هفاذ وأ تءاعقاو < هير-ةم ىتادن ا 1

 هبقري ءاوه فنجناطيش *« هبنذن اعيج ليلا تءاسو ٠
 « هبكوك هيلع ضقناف ينذأ *

 سيعلا ىلعفاقلتا ترب_ص ولو * اهيش هل قا ال ىليقملا نا : :

 سياركلا شح ىف خدي رصاذا * اثكشم وللا هيلع كارا

 سال لوم عا * .انمز همارع م 5 2 .

 سدارك رك ىف مون ىليقملاى رت < 0 !ءاو ورا و »سيلا ذا 2 7

 افجر اماهو نانج قاع د ناري نفر 0 ظ
 0 افطيخ ميس رلا كما اقنع و #َ

 ءانثلا هءدل ام هنود ع نهو ىش د 2 ْن هلطفأو طقم كن 00 ع

 ءالجالا .ابمصلل تباق# نجلا تلاج هلشثع ىصزإ

 ابوحأو ىقعأ نمد ملعبل © هعابا ينومتفلكامو ىنف



(65) 

 ش ابرمشم ءاملاتفاع نا هسذ امو 4 هروظ ب رضإ ينأاو رو“ هاك ٠

 كوس نب فاو 1 دحأ كرا ْن ءاطع هرعسأو ىفاودلا ىئايقرلا لاقو

 ادهتده نجلا فيزع لثم * ادم ام اذا هنم يمالا نيب

 00 ةمراا وذلاقو

 0 3 ٠ موبلاهماه وعدن دل ف 2 همس ورجل حزانلا تدعا دق

 00 موسيع جرلا نيب حواتناك « لجز اهئاجرأ ىف لبالب نجلا
 مورا هللاح ىف ناز ع « اياك لب ىجدو ةيود

 0 ٌ ا لاقو

 0 7 صدم تاوصأ نجلاءادص نما, « سرعم نمير سلا دعل تسرع و

 ثا 0
 000 ارمس هنج ىنفماماذا هيث « ةملظم ءامهب نم كنوذ تبج ك

 ا ْ لاقو

 آلا نردلا بارشتك يره « هبادقع ىف نملا فزع لمرو

 0 - «لرؤ :
 0000 0 هئاعرأ نم دعبلا وأ * ان. ىمئراو اهلوغ انطبخ هيتو

 6 بيف .ماوإاللو ريره # 0 1 نات توما ةالف

 را ملا ىاث ااءادصأ لي الا نم * تءرامك ىحدلاَيِف ىامغا لوطو

 ' « ةمرلا وذ لاقو » :

 . ماس نجلاو ءادصالا نمو ام # هتان وعدن موب لا تيبس ةالب

 #0١ ابأ لقوا

 ماب و فزاع نم ةفلخ اهم * ةيشع 1 نان>ااو شحوالو

 1 اواو
 ا لبالا رخآ مونو فيز« *« اهلهأ رثك أءاربغ ةيوادو

 ب هديغ ماس 536 يضامو * ها لوأ ًاشأج 5 رقأ



 00 (ههذ
 م 2/2 سس < سس سس

 0 زن ادع 0 كذك و ناطيشلا ميطل بس ا - 7 هن نك

 افعضتسمناكو ةيواغم نب هللا دنع ةرصاخ ىف نعطيل هفيس ىوهأ ليخح ديعس نبا

 ديبعل ثاغتسا هللا ديبع هفدرتسا دقو فثيسلاب هيلا ىوهأ رسأ الف كاحضلا عم ناكو 'ء

 ةمامعنلا لظاي لوطلا طرفملا لجرال لاقي و ناطيشلا مبطلاب كدب ورمعل هللا ديبع لاق هللا |
 تنااند ٠ صاقو ىنأ نب دعس نب دمحل ججاجملا لاق م ناطم مشا لاي مثضلا ريكشلاو ظ

 . ةبش هئاده ىف ريرج لاقو نالفل ابدؤم ترص ذا اربك سانلا دشأ ناطيشلا لظان

 لوطلا طرفم ناكو لاقع نب
 .' لاقع نب ةبش ةماعنلا لظ « اماق حاسي موي ربانملا حضف 2

 نودنرب مهكلو طقف لوطلا هب نودبرب سيل هناف حمرلا لظك مويب انينم موق اما اماف

 ةيرثطلا نبا لاقو عساو ريغ قيِص الا ع “

 سهازملا قافطمصاو انع قزلا مد ه* هلوط رصق حمرلا لظك مو 7

 زيزملادبع نب رم ناكو لاق سمشلا عولط عم م ةباهم صخشلا لظل دجو 0 لاق ظ

 نولمحنلاقو ةبلحلا مون ليا روبظ ىلع نايبصلا لمح نع سانلا ىمن : نم لو 1

 .يدبملا ةيربوجلا ىأل ن لاي ىنأألا هن شلل ىف دشنأو ناندلا ىلع نايا م ]

 اودشح اذا ليلابم نوزصص * اوعزف اذإ نح مالا

 ١ . اردعنأ 1

 انج نهمسحت اصئالق * انلحرتل هللاو تلفو 35

 « دئاوزلا نبا لاقو » ظ

 رصتم نيحردلا ةبظن انش اسر لوشلا ل

 0 جير ردم # هل حابنال باكلا ىبذالو 2

 اورطخ اذا موحامراب 0 6 أن نأ ضفخ روح + 2 07

 5 اودشنأو )ف يا

 ةماخا دقو ي 3 هتيخا « هياطيش ىتعلات صا نا 0

 هباطعأ .يذلا هلا دحلاف ٠ هبناقس دنو يدل ىف برشا
 2 دامت سم



 عفكذا
 هل سلي صل ل و م سس تما سم و و يي سك سلوم عش مس مص سلا هم 2 إسم يسلم كو ص مي

 هيرالاف دقع ىف تءبرت * هيضار رودج ىف افوجو ادب
 هيضامت ص سمشلااماذاىت> # هيلاخ عالت ىف اديضن الش

 , هيجامس ابر لك اوزرهف * هينامث ةيتف ايلا ماق

 هيلام فك الا ىذل اهفالخأ

 ايعأو تر ا فخ وهو لاق تلزن دقو ةىص يا رعاىل لاق ىبا عال نبا 38

 ظ 1 رم كيعت هلك ريكا نم ديعل وهو م ١ لاق ملزم دعأو اذو مهام ب نطاند

 ظ 0 من لاق ن وألا قورتأ تلقف 1 ريثك تايملا ريثك زاحملاو 0 ءلا

 نبدي لآقو ءايشأب ينثدح مث لاق خاوسمل لاق ب لبج ىلا هديب راغاو للا اذهىف
 1 سو نب ىدع تأ ف قاطلا وأ

 )000 ءاخلا ف سوأ ماقمو ه ايمو ىنلل اسوأ ءاج له
 جورلا افا ىلا تمفد ىتح « مهسح عمسأ ن ىلا ىرطا كلزام

 8 10 ردم تسفنتف # اه رصخ عطقم مول تامر وذ

 جاشم ريغ فارطالا بذخمب « هسم فرعتل ىسأر تلوانتف
 جرح م نا ىلا َّك | تببنأل # يدلاو ةمرحو ىحأ ند همن تلاق

 . جلت / اهيع نأ تءعف تمسبتف | بموق ةفمخ تحرأل

 00 ءامدربب فيزتلاب رش « امورش ًاضلإ اهاف تمثف

 0 « رخآ ىندشنأو »

 امضوم امو اث.داحأ انكرت * ملنو ريمالاب مثدعو مب

 اهشخت الا مونثأ ىف كاز الو # ةعرو ءانسالا قىتداز ان

 اهقو فولخا نم يربط تحب .ءأمو# ىدربم لفالو ىنح ترفناف

 الق هلع هسأر نم عن ىتح هنيرضأل هللاو هلوق يندم ىف تبان نب ناسح لاقو

 ٍ ! ام قرف ١ ديبلا نم * قلغس بسبس ةيوادو

 ال ل آلا ىف حرم * قينفلاك ةناريعب تعطق

 ةخاور نب روظنم لوف هنم نيبو



 كح يجيجم

 را مولا ن فيرع بسم ” ةرمغو مو درو دانا ىلهأو للا د

 رجلان منيشتناوىسارنيطابش « تصانت لوقتااه قانا 0
 0 ىنأ لون هيبشتلاو لثلا نم سو ا

 لمدلا لعف براغلا دهتماو * ليماالا مان :دبلا يع ماقو 000 ْ ٠

 < رحأ نبا لوول 0
 انينحلا هب ءابرجلا يداهم * يما زاغا رفز اسف نم لجم

 أونج هن زابزاكلا نجو « ىراوسلا علقلا هتوف رسكت ا

 « ىثعألا لاقو »
 قاف آلاو عالتلا نجو ح « دقلا عضو هبوص ثيفا اذاود

 قابسلاو مهني وبلا الو ر © لا برش ةهافس هدزي مل ٠
 ب ةخلانلا لاقو» ١ ظ

 كمعلاو حافصلاب صا نول مل تاذأدقيفا ن رجلا ن ندعوا 3

 م اا هيلع ناماس نمز لبق ءانبلا كلذ نا نوب ل لاو
 عطضوم م امحو أب 2 انأنن هش ' منار اذا مككلو |ولاق مالسلا | امهملع دواد نب نايا ل نيبو

 ردلا لاقو ركفلاب هونأمل و ندا ىلا ه ومتفضا هيف هيل ١

 جال هل ثم نح جسسل نه * لحام 4 أرعمأم هس تدس : : 0

 هواد نب نامل ىنحلا لمع نم اهنا لاقت ىتلا يه ةرو "ا ف ةويسلا ىمص لإ لاو ١

 - ثيعبلا لاقو هذ كشالام كالذف تاماخاو زيراوقلا اماف مالسلا امهيلع 8

 | نم لمعت مل ةراجحلا ن ه ىف ةياصم هللا يذلا كنان ل

 1 1 ناماسل تن اه اهعفرت ر ىلا نأ ريغ امك

 2 «ىذنكلا عقلا لو
 انهلاو ماشا لخو قاردعلا لح * نم حلمأ جادحألا قالا و 28
 اًنرق دة ليالا ردبو راها سوش * ن* حامأ سنالا ءاسن نم ةيحلا 1

 اند زألاو غرضلا تاه ىرغعل دقو * امل تديحام يدنغ ركذلا ةيوتكت

 ( ند  ناوبح-8)

-_-- 



 0 1 1 لاقو
 0 هلحسلا نيح عافلا درب 0 هلمع ناهرأاو القع ك ردأ

 3 هل امث.هتفذ نيطايش نص

 0 مالسلاامهماءدوأد نب ناماسا نيظايشلا ان نم لوألا ىنمملا اذه ىف ىثعألا لاقو

 قلب يدوولا ءامأ دروو * هر توللا عنع مل ايداع ىرأ

 قوم ىو مص لدنج هل * ةبقح واد نب ناملس هان

 نيبو اهني نوةرفيف رخ يئذو ةلللا ننرأو احس بضو ةقرب دفنت نولوش اكو
 نوت ذل اضِنأ كلذك ةوفلا يف اماو ثحا يف اماو نمسلا ىف اما كلذأ سس ام
 ثلا نم هوصخ دقف فورعم عضوم ىلا اهنم لكشلا اوبسن اذاف نملا عضاوم نيب

 هل لاقو مهروبمجو مألب س ل اع ةمارعلاو ةوقلاو

 اهمادقأ ايساور ىدبلا نج « اهنأك لوحدلاب رذشت بلاغ

 « ةغلانلالاقو 9

 ظ 5 3 3 راقلا ةنح ”روندلا تى ع مهتاكديدحلا |دص نم نيكبس

 « ريهز لاقو»
 "ال فون نأ امو نودع .« رقبع ةنك تايف نملع

 0 متاح لاقو

 0 اموذملا جيشولا ىدبالاب نوب * أرقبع ةناك نايتف د ف”رولاع

 ةللا يذر 0 ةفص ىف ثيدملا فو ىرقبع دددشو أ قئاف 'ي :لك ١ ليق كلذلو

 07 ف نألا ند 6 " « ايرقبع ايلظ هللاو ينءاظ ىلا عا لفر تى ايرقيع رأ ملف هلو

 0 اولاق ضانلا عم ن نكس نم هلأ( وذا رأ اذاف ينج اولاق ماس ىنملا اوركذ اذاف بتارص

 0 مرت رومدحأ ثبخ ناف حاو دأم د نامل ضرع نمي ناك ناو رامع عبن لاو صاع

 | 0 يلاقت هللا لاق تيرافع عمجاو تررفغغ ورف ةوقلا ىف كلذ ىلع داز ناف 0 11

 ١ 1 نج ا 00 .كماقم نم و نأ لبق هب ك7 انأ نجلا نم تيرفع لاق

 3 يصعاشلا لاق ا وخو



 را .قاطا يرد نحمألو ْ

 نم ناك هلوق لوأ م لوأ يف كلم وهف هلك اريخ راصويتلاو قطنو ينألا ررظ اذان

 مهم ناك نورخا "1 لاقو ةكمئالملا عضوملا اذه يف نان أ ىلع هر ضأن ءقسفف نجلا .

 نبناماس مللوأ ىلع كلذاعاو مهساج نم ناك هلأ لعال ةنايدلاو رادلا ىلا ةفاضالا 35

 ىراوسالا دئاق نب ورمو ىردبعلا لع ونأو ىميتلاناحوط نب ناماسو ىودءلا ديزي 000

 ىح وبف نحتسم لك نورا لاتو ةقيقملا ىف مها لا اوكرتو لاح لالا مهوفاضأ ٠

 ثيحال لاقو هانحت ساو نطبلا ف هنوكل نإ ٍ هل لق دلولا كلذكو نين نام 1 د

 موثلك نب ورم لاقو نينج ربقلا ىف ىذلا ٠
 انينج الا ةعسن نما * انانملا عد ل ءاطمت الو 0

 الف نيبو بوركلا و ةلجاو ةظفملا نم ةكئئالملا كلذكو | 0 ل ,تفد دن -- رب

 لزتت ترمز 1 سس رخل اواو هنا ذر َس 1 ولت و هللا ل م

 مهو نامأت ةاةيع ىبأ لوق |دو شيلا“ ةهمم م عاجش م أملا م .ءالاو 3 ”أرملا ف دا

 يدم 6 دْشْنأَو ةمحلا لونعل مهماف ةطاجلا نا طيش

 3 رفق 5 يذب ناطيش 3 دب كي 1 ع ىت "تعالت 31

 0 عز أح ةنرض ا ها نعر د هللاو هع لات هللا يذر در باطلا ن نب ر< ظ

 نينج بئاراا يترت نأ لبق نم تانحتسسلاو يفاوألا لمحت بارعالاب نما 7

 ١ اودشنأو مع 0

 نحو ند أه راج فاتع د . رب ل ف ىئ 2 ثا ْ ا 1

 رشدلا رصنع ىف سانسنلا , ست د ايفاخ ت 0 نسال :

 نمد نأ لوقو نحو نح اىفاو او سام ايكو: سان رشبلا لاك ند لوت ل تهل :

 ةصاخ مث نأ ن0 ومر رب دابعلا ءايبغأ ١ و كاسنلا هفعص 1 تناك أم تح نيدحلا مركأ 1 0 ٍ
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 | تمد موقفي ةملاذلا ىو نارينلا ملجرسي بهذلا# لاشي مهب لكو دق اناطش

 درفت دف يذلا ناطبملا نا ثردحلا ىو ىلاعت هللا لبق نه كلذ نأ 1 اذا بجعل

 58 صامعلا ىبأ نب ل بءاص رهو بوُد> ي سلا نآر لا مهسش نار نار هلا ةظفح ْ

 الا هدئع 00 هو نوضرعءتو نواب نذلا نحلل مسا كلذ امئاف لب ماو لباخلا الو

 0 : لاقف موزي ديبل اناا لانو حوتلاو فيزملا

 ئ ار نع كات نكلو * 0

 0 كلذك كلذ ناك اذاذ اولاق سان لباكلاو ليلا نا 0 معذو

 - تقبعو تنول”و ةينحاا تضرعت اذاو اولاق * لباخو نهم نانج 1 * رحح نا

 0 رءاشلا ل ةو لوغ هتلاغ دل لامتيو ةيهادلا برملا مالك يف لوذلاو لوغ م ” ةناطيش ىمذ

 1 را دمنا نكلو تادصدنف < ةعس فو نزع قى لوقت

 ْ . لوغلا كل امده همدهتو يبن # هن تامفام الا ثدبلاب أ ال

 2 «زدحارا لاقو »

 لداطلاو تابارل فزت « لوثلا هبشكو لوف ترملاو

 ّ لّوحكملاب سيل نيع قالمح * لوحدلاو رانوالل باغ

 8 تر * لاق كلذلو موك نيو مموملكيو م و مث نوررظب ١ ممإ ب با رعالا لوق ندو

 ْ ضلا ثراحلا
 - ا اناجقم يي رس رادب ودم كاسر

 5 اماش نا ةفا اهئلاكا « نبعو ةلحار ليلي ىوس

 امالظ اومع تافنملا اولاقف « مأ نون تلقق ىران :

 0 اماعطلا سنالا دس معز © ميم لاقفم انطلا ىلا" ت

 ِ هنمتداوو انامز هدنع تناك اهماو ةالعسلا جود م 6 ب نأ منع ديز وبا أركذو

 0 لس ا راع ناسا دا ىلع قرب ةليل تاذ تأر تح
 0 ظ ٠ .اماعأ امو لاسأ اماي الف : ركب قوف عّصوأف اقرب يأر

 ظ 5 ظ 3 ين نم ,ةالعسلا وثب مهدنع بكرم قلإنا اذهو كرتشما جاتنلا اذه نف



 رعاشلا لوق وأو ابس كلم سيو

 امك دال: مهو فرط سانلا #* اك دابع اههرح نا مهال ا

 ضرالا ىلا اولزنأ ءامسلا ىف اوصع اذا اوناك نيذلا ةكماللا ن م

 ةأرصا ةرهزلا اولهجو امن خيسم اراشع اليبس ولم تورامو توراه ىف,

 دراطع ىحس يذلا بكوكلا ىف دنملا لوقتو ديه انأ اهمسا ناكو اج تخس

 حاورالاو نيطايش 17 مزع اذا هنأ ىلا نوبهذد مود نالف انا لوقو ا: :

 قيد_ص هل لاش ناك ىذلا يريملا لاله ن هللا دبع مهنُف هوعاطأو ه وباجأ

 ىصاعلا نأ لود وش دبع ناك دقو ىوسوأا اص و ىدنهلا نادك مهنمو سلبا

د مطتسإ / اكره نوكي نأ حلصي ١ اذا ندبلا ع نكلو ةمزملا اجا ص صلر :
 هلوخ

 خا ارقلا ءاملاب ؛ لستغلو ىرتشملا ريس ىعا رو 3 ذلا نايالاب رخل نأ كلذ ى ةل.طلاب

 ىتح تابارخلا لو_-خد رثكيو يفايفلا ىف شحوتو تاموهزلا لك أو عاملا

 أابلثأ ندوعب الف ل س4 لذ كلذ دنع مزع ناف نحلا ن :رم هبأشم هيف ريصلو فطلرو

 ولف لاق تاما تر اعرف هطبخ داع قمر ا هدب نوكي نم سيل

 بارعالا لاق لالهنب هللا دبع قوف ثنكل دكه مخ ْن كك نا حاصإ نم ت

 يور " ماوعلاو تعا مد ماو دينك عمجي انلزأ

 نات 1 نم هش الوه لاقف طزلا نم الجر ىأر هنغ هللا ىذر دوءسم ن

 نم لاجر ناك هناو ىلأ#ت هلوق اولوانو كلذ فالخ هنعىور دقو لاق ن حا ةليل

 امو لإ :وأتلاك اش سانلا كلم و اقهر م 1 مودازذ نحلا نم لاجرب لوذودإ س

 « لولا ع نجلا عم نكست ثيحب « لو ثرح مجنلا ىنأ لوق اناقام ىلع

 نم 'ي 'يثلا اوجرخ نأ مودع اًذهو نجلا هب تناب يذلا 0 تت نجلا ج

 مم ةباورلا ضعن ىفو صاخ مال ربظيف ةلجلا ىف ؛ىثلا كلذ لخد نأال

 مده نيح ديلولا ْن دلاخ نأ و ةمرمه نانوالا فا وجأ نم ةيلهاحلا يف ن زودعم

 0 00 هلل 01 لا 0 هدف ةماع قدتحا جح - ررشلاب همر

 طيسام تيبس اسس تس هه اسس ع 00 0-7



 ظ ) 5 ١ : ئ

0 
 71 للاب سانلا ةلرج ىلع نمد ىلاعت هللا لأ تدل مادو توب ىف قا رخل

 ؟ ناتتفالا نم مهرامنأو يراصنلا زا هيفام فرعت دتو مهفا اوشن دف نبذلا

 اوفر زيدلا بذكلا نم نيشاحتع او سيلف مذ ؤالمءو مم وادع امأف ةماق ةسنك

 جالا هل نطفالو بردلا هب اوبرد ل اودومت دقو تحبلا ناتهملا ىلع
 الا نم ن نوشاحتبال بارعالا هابشأو بارعالاو ةبقادثلا ةفرعماو ةتباثلا ةسارفلا
 دذ نب سام نب ىثع لا ثردح كلذ نذ كلذ در نم نودع 3-2 لب ”|لاب

 00 . لوش اهأه عمس هنأ ىدس آلا

 ١ رمق رترعنلا دحلاو عاب ءلاوذو * ربأ ى ثيغ ضايفلا كله دقل

 0 هل يع د تاقف لاق

 «لاقت)
 ا ظ 000 ا اذو # ينور ود“ ََن 2 نا ثيعل

 آ انصر ىدسالا ديز نب ةورعو ىلا حلجالاو ىذيسالا قابأل لثف

 3 عاششا لاق دقو يملا رينتسلا بحاص وهو ةلك نب حاير
 ١ تايطل يقرأ نا كناف « ىنواذ ةءاملا فارما تاقف

 ا با ا ىجشالا هوجو



 0 أ
 بايد عر 20-2 2 ىدأإل ٠ 0 ةيفص يوه ماق ٠

 بيصن ىذب كاوه نمانأ امو 4" ىدو تحتم فى تاريألا كل

 بوذكلا قلملا ةبف 7 كا ه3 ر ىدنالا ةورعو لو

 بي الو كاقر نم فاشل « ديز نب اب بؤائتلا ام كرا

 ب وهذلا ي بيب ط نم ىب ال . ينشأ در ١ اظأ تاءئانلا ريسا

 را را ؤ رظنلاو طوط1خاو رجزلاو ةفايعلا سنج نم ءالؤه هيعدد ١ يذلاب ْ

 فاتك الا ىف رظنلا فو دسحلا ىف نال_لا فو رافلا ضرق عضاوم فو

 ةلامز لوا ف امر هع نأ ىعدب ةءايسم ناك دقو ركفلاب جالملاو موجنا ١

 ظ . هعدخو هقراخخ فصو نيح ىعاشلا لآق
 رثط لسصوتو ةلخو ١ ه نداش ةبارو زوراق حطب ٠
 فصأ ىلع مهم دحاولا ةروص سنج نداا نمو نواودو ينجلا ةلخ ر 7

 أعرف هدحو ناك اذا رفاسملا لجرال ضرعي ام ع ةباو قش همساو ناسن

 ١ ةيمأن ناوفص ن ةمفاع ثيدح كلذ نف اولاق التثو ابرض هك اهأ امرو اع

 وهو ةكب هل الام ديرب رحت جرتشلفللا ىركحلا ن ناورصدج ىانكلا ْ

 لاش : عضوم ىلا ىمتا ىتح ةناركأ ةليأ ىف ةعرقم ةغمو ءادرو رازا هلع .

 لو وهو فيس 5 نيعو لخرو دب هل قشل وه اذاف نامرع

 را م ٍط ناو « لوتقم قا كَ

 لو مالغ برض « لواذهلاب 6 رضأ

 « لوا عارذلا بحر * ١

 كالصتم ينم قر 0 كلو ىلام ا- ْم قش

 « كلتش ال نم ه لتش « 7
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 3 هداك م - 7 ع

 . * كل مح دق امل ربصاف

 .نا وفص نإ ةمفاع نإ تانف نم نيتيم ارفن هبحاص امهْنم دحاو لك برفف

 نحلا تلاقو اولاق ةيمأ ن برجو

 بق برخر ب برق سلو * رفق لاكعك برح ربقو

 أ 8 هت ال 0 0 حلا )0 س نبني نه نأ ليلا نسوا ارق

 0 أومعسو "5 نب 1

 هدا عراب دعب جر #١ زرع ديس انات نكح

 0 1 0 د 0 0

 0 اوووساو ننس 1 0 ةميذج ىلع هودر ا ءو ربع بش

 انساب ةداتق ْن هللا دع نع نووررو شدولا ع «راصف هليلحإ إيف اوخفنو ةريغلا

 ءايشلا هوهسا ٌةرذع نم لجر ةفارخ لاق سو هيلع هللا ىلض ى لا نا ةعقرن

 0 ةرغت لح نم اذه 1 3 8 تلاقف ك ثردح امون داو

 ةمراا مج اعطنأ اوورو لوبلا لاق 0 ارش ناكاف 0 ترا 7 ءاعط ناك ام

 5 3 حب ثردطاو ملسو هيلع هللا ىلص ى لا نع وو هيلا مز ارتد

وذكو حيباصلا اًوفطأو باوالا اوقلغأو مكنيقسأ اوكوأو م ا
 مكنايبص ا

 هأ ىف 0 ةرحش اما ىلاعأ هلوق يف يف سانلا لاق دفو 1 زارا 0

 ان ةرخش رع نيطايشلا سؤر نا | سأ مز : نيطايشلا سؤ هناك |رعلط محلا

 رالا ىنعام اولاقو ريسفتلا اذه نوفرعبال نوءاكنلاو هبر 5 راظنم اهل نما دال
00 



 بنكي هررصان تسول هارت |: لال

 ْ 3 0 رولا كلم 0 0 0 ندخل وأ ق

 قرد قر لطرد ن : 0 وعزل لاو 1

 نائلا رتك أ نأ ىلعو قداص انا اهروصالو اهناعت مل نك و فصولا ىف فى غلب ناسالا .

 فالتخالا عمست و ١ لو نيملسما نم .نارقلا ةامح و سُانكلا لهأ نامي م مالا هذه 5

 اماعأ ادعو كلذ نوكي فيكف هنم نوعءزذ ديو هيلع نوفق ال كلذ نومثوتب الو 2

 برض ىلع مهعامجا يفف هدب قداص انل اهسؤر روص الو اناطيش رن م نع انك ناو واناق

 حبتأو ٍْط اولوتي نأ اهدحأ نيناكم يكلذ نوفصل اوراص يح ناطيشلا م حبش لئلا

 سرفلا يحسن 6 هب ريطتلا ةبج ىلع انأطيش لو طا ىس ؛ نآرغ : الا ه>ولاو ناعيشلاز :

 ريطتلا ةبج يلع كلذهابشأو ءابرحو ءاسنخو ءانرقو ءامص ةليملا ةأرااو ءاهوش ةعركلا

 ىلع ليادناطيشلا حببقت لثلا برض ىلع هانيفل نملكو برعلاو نيملسملا عاجا قف
 5 0 تف 0 0 ء لزت امنا باتكل 6 ل نم ح قا هلا 7 'غ 1

 لالحلا ردسلا او واذه تت بلاط ىف مالكلا -- 0 ّ رز 2 0
 كالذ هيشا ام 3 ذافنلا و اا ىنعم ص 2 الا 0 اما 0 ام _ ا 0

 ئينمملائ ذه اوذخأ ا ول 0 ناطرشلانيع قش 0 زن ةماعلا 1 ا 0

 اف قابطالا و غامجالا اذبم انلب + نع 6 هده نع مه رابخ | امأو «با رعألا /

 لوروفتي نذلا 6 2 دو 5 0 7 ل يت كلذ 1



 ظ ' مسأدو عز رافكلا نأ معز 0 لاثما لق رابك لو لاش لع نسما نك

 ْ ” رأت يف 5 نأ ء 5 رول م > اح يف يف نانا ند ه_>  املاو مالكلا |١ نوم وت الل

 ] / باوملاا اذهو ةد>اوة ةبج ن ا هده عيمج ف ءالؤه ع .ج ىلع “ ةحالاف م مج

 ا 1 نأ دال مزود لخرأة ةناك املو لوطلاب توبكدلا م 5 ىشو © هلل ١ دجلاو تار

 ظ 5 .اقالمعو اردجو امدط كاهأ امكرابو يعدل 5 تناك ىلا ةم كلهأ نيح ىلاعت هلل

 ٠ و مع اهو اهدارأ نم م لك نم اهنمحو ملزانم قى تنكس نملا نا داو ادوكو

 ' ةزومو الخت اهرثك أو ابنعو اح اهرثك اور اهييطأو ًارحش اهرثك أو هللا دالب

 0 نأ ناف با رتلا هبح و ف ا ودع طا وأ ادممتم داليلا كلن ع نكد ناسنإ 8 ويلأ أو ناف

 ١ ! : انوفتوأو 5 ىلع اولد مل ليقناف لطاب هيستن " عضولاو هول: ل ا كعرو هوليخ خ عوجرلا

 باأ م ىتح فلا هل ىلع لا هدارأ نم نا اوميز مذ ءالخو هدح ىلع

 ْ رعاش || لاقو هيت || ىف ىدوم

 00 ن مسمأي ىرقلا ءاحر *« هلودس حم ليللاو اعد عادو

 راولا يد-:م يتح مؤدالا نم * هليقأ ىدتمم ال العج ىعد

 ) 15 اهلع نوثدت بارعالاو لالضلا ىف الثمرابو ضرأ لعج يبارعالا رعاشلا اذبف
 1 نورك دام نا ا امو .نربداب لمرو ءانهدلاو نامدلاو ودلاب هنود اع نود

 و

 " نجلا الا دالبلا كلن ىف مويلا سياف اولاق“ رعاشلا اذه ىنعم ىلع رعشلا ىف ابو ضرأ
 1 نجلا لبا لود اهف تبرض دق ىتلا يه مهدنع لب ,الا نم شوملاو ةيشومحلا لبالاو

 1 4 تا ١ ص ىلإ ةياهلأو ةنددسملا و ُ دبل و يلب .لأ و نا لبإ لسا نم هم ةش وألاف

| 

 ةيؤر لاقو شوحلا
 # شوملا دالب نم الاجر ثوح #

 ةمرهنالاقو
 ميظوهو ريظلايف سسن اهل * ةماعأ واذ ةي-شوخ ىلع ىنأك

 ا : باذضأ لهأ ضف لاقو“ ىعللا اذه ىلع ة كم شو ةيرئاطلا ب ديرب ةيخاصاو مس امناو

 ٠  مهودازف ذ نا نم لاجرب نوذوءإ سنالا نم لاجر ناك هناو ىلاعت هلوق ىف ريسفنلا



 تسسلم
 شوملا دالب اوطس وو ضال نم همن ىف اوراص اذا اذار ترم ل ما نا اقهر

 نودع أنا هنوص مفريف مهدحأ موقيف نيطايشلاو نال. ,هلاو ىلاعسلاو نأن :ا ثوع ارا

 لوو ىلا نأ نومزب م مو ةرافخ كلذ مل ريصلو دحأ مذوب الف ىداولا اذه ديمسلا ٠

 كلا قار رع ءا كلذ نا ىلا ابعرص اذا ةنونو :لا ناو ةينإلا هتعرص اذا ٠

 . قيرط نم اهبلا ةرظن ناو انم ةأرلا قشعي ناطيشلا ناو حاكذلا ة ةورشو ,ىوهلاو ٠
 عمسو لاق ناسنالا نيع نم دشأ ناملا نيع ناو مايأ ىمح نم اهملع دشأ 0 بجعل ٠

 ناطيشلان اك وللاقف سملا نمناطيشلا عردهذو ركش نيماكتم لا ن نم أسأن كيبع نو نجع

 بهذ ةرص ناك كلذ لعلو هل ليقف ايرلا ةلك أ هب ىلاعت هللا ركذ ال ادحأ طبخ 0

 ىذلاكىلامت هلوق دعل ءاوبتسالا نم نو ركن امو لاق افاءّضا دادزاف رثكدق هلعلو لاق

 نوال يحساو ناطم ثلأ ٠ ند م نوط نوعاطلا نأ عرب :توعلاو نيطاي ثلا هلوهتسا

 ناس كلم يناس 0 رأحال ىددتلا لاق ندلا خامد 1 ٠

 راجلا ةديقم ين حامر * ٍهأط :تيشخام كرمعا

 راع كااوأ ندا حمر # نأ لع تبشع ىكلرا ا

 ريملا طبر نمو لاذنالا هلتقن نأ هتفارعر هتعلم عم يأ ل تاع نكأ+ لوقب ٠

 نوءاطهن هطإوأ هنعطت يذلا تنأ نوك 20 هيك اا ىنكلو سرفلا نود ٠

 سايعلا ىن ةلود رك ذد ىناعلا لاقو مانيلا

 ىنجتلاو باذعلا-هذاو * نملا حامر. هللا م دق 0

 ْ يدابألا بدنج نب ديز لاقو

 معأو حيصف نم ىداعالا حامر * ممن زه ناك ام نجلا حامد الوو 00

 داود ىبأ لوقولا بهذا

 0 رياقلا ادص ملف 5 موملع نوذنلاو توملا طلس: 1 ًْ

 1 لس و هيلع هللا ىلص ىنلا نع ثب دا ىف ءاحو ادانإ تا يذلا ن زوءاطلا ىني

 ىف نانلا ىف ماق ع نأو مود ع نم زخو وه لاقت نوعاطلا ل

 اورفف ناطيشلا نم نخو وهاماو ربظ دق نوعاطلا |ىله نا لاقت ساو ن نوعا ط



 ادق 7 لال نا ةماملا مرو هلع ركنأ لبج نبا كلذ غابو ب تل ا

 ' ابن لوذلا الا اؤاش ةروص ىأ يناولوت نأ ناليغااو راعلاو نيطايشلاو نا كلم

 "وساق امئاو رامح ىلجر انوكب , نأدد الف اهاجرالا انايو ةارال ةروص عيمج ىف لو

 0 1 ١" لكو يلكلا ةفيلخ نب ةيحد ةروص ىف مالسلا هي هيلع لبربج روصل ىلع ندا روص5

 7 ىلعو نيدمؤلا ةروص ىف دوادواطولو ميشارباو ميسم اونأ نذلا ةكئالملا روصن

 ظ 0 ةروص ىف هروصل ىللعو كلام نب ةقارس ةروص ىف سباب 0

 ١ !َ هنا مدا ى حاورأ ض. هل سوح اذا تولا كامله روصا ١ ىلع هوساقو يدحنلا م 2 ثا

 "نم نأ رللا ىف ءاج دقو اولاق ةملاطلاو ةملاصلا لامحألا ردف ىلع روصت كلذ دنع
 ظ / 7 ىفوه نم مس و ناريثلا ةروص ىف وه نم مهْمو لاجرلا ةروص ىف وه نم ةكئاللل
 . تاصلا ىبأ نا ةيمالراسو هي هيلع هللا ىلص ينلا قيدصت كلذ ىلع لدبو روسنلا ة ةروص

 دشنأ نيح

 0  دصرم ثيلو ىرخالل رسنلاو * هنيع لجر تح روثو لجر

 3 0 7 م وقع قف و مهئادنأ طالخأو مهروص فات نأ ع اذاف اولاق

 ٌ اولد نأ لوغلاو ناطيشلاو هيلع هللا ةنمل سيلبا نوكيإ نأ اضن ا زاع مهعاطتساو

 ْ ىلاعت هللا لوح دقو اولاق ةعاطت الو نايباو لقملا يفاولدبت نا ريغ نم روصلا ىف

 أ/ - ادغ ءارت نأ ن نم كلذ هجرخم ليو رابطلا نوملسملا هامس تح اوال بلاط. ىنأ نإ رفمج
 ؤ 0 ةاواسلا عم مولع ىلاعت هلا ىضذر ةز+ همع لقع لثمو ىلع هبخ أ لقع لثمهلو ةنجلا يف

 آ 7 تقلخ اهنال لبالا ن لما ةالبيا نع ىلا رثالا ىف ءاج دقو اوت قلخلاو نايا
 7 عولط دنع ةالصلا نع يبن ملسو هيلع هللا ىلص ينلا نا ءاجو نيطايششلا قانءا نم

 ] ١ ىف لغي ناطي_كلا نا ءاجو ناطيث ىترق نيب علطت اهناف ابعولط م. ىتح سمشلا
 ) 5, نين رقم نبرخاو صاوخو ءانب لك نيطايشلاو لأ هلوق عم كلذ ركدن فيكن ناضمر

 ىلايذلاةهبانلالاق هاربا ند نم هيلع اوتبنأم اياقب يف برعلا ىف كلذ ةربشا دافصالا يف
 0 3 دنفلا نعاهددحاف ةيربلا يف مث * هل هلالا لاق ذا تاياس اللا

 . فمعلاو حافصلاب صدت لون # مه تاذأ دف يبا نجلا سيخو



 نيني ةفاطلا ت تاذ دل 0 و نيتتكتلا ىذ ىفو بالكلا نم 0 د 3 5 يفد

 يف هرعش دفاعلا يفو ناطي_ثلا لفك هناف ءانالا ةملث نم او رمشن ال ءاج و نا ْ

 ىف مكنين اوصارت لاق ملسو هياء ىلاعل هللا ىلص ينلا ناو نا ثلا لفك اهنا ة 0

 نأ اوورو ند || حئابذ نع ىهم هنأو فذخ تانا مكن يطايشلا كداختال

 دنع هبيصل نونج هباذ_ه ىانا ت تاق مسو هيلع هلل يلصى :لا ىلإ تنأ

 هفوج نم حرخف ةعث عثف هزدص ملسو هيلع هللا لض ىنلا | حسف لاق ءاشدلا وع

 موعنلأ ملح مهن ناك مد ُْف نذل نيب ىضاقلا ةنالع نءا يذق دقو اولاق ىو رج

 ا + ابفادص لمح هلأ معزأ ١ ىلار ملا ةديصق ريش : ىلا لوقلا 8 0

 لوك ابآو نجلا ب ١ ا نافذ يكرم هلءجتل لازذلاو ةحشررلا بيطل
 ركب ؛ ريغدجأ مل تش يتهو * ابنم كالذ توه نأ ف 00

 هلوق اعز تءاش ةروص ىأ يف روصتتل ' ىه لاق هناك د6

 وره بحاص ميم* ىلاخو ره هللا رعسماه اخ وورمت تلا ٠

 ١ رعشلا هناسل ىلع لدفلا كلذ لو ون اناظيش ءارعشلا ن٠ 0 للك 0 هنا ن زوم 7

 ناطي_ش لحسم اطاخ نأ وأى ل ناطيش ور< تن هنا اا همه نا يلا رم

 امداذا ةعصعص نب بلاغذاكو قدزرفلا مامهو ماه وهو ميغا خناركذ ذو

 ناطيش مسا نا لاق ان [ضيإأ ك كلذكف ورع بحاص هلون امأو معاي ل

 لاقت مأنبج هاه نيح لحس» ىثع يل رك ذدنو ورمي ق

 مدملا ف”"يحبلا يدب منبج * هل اوءدو الحسم ىليلختو وعد

 « لاقذ ىثعالا هرك ذولا ْ

 مح تايشعلا شادح حيف * هؤادف ىمش يبدلا ىخأ ىنابح

 © ملس يثعا لقو »ا ْ
 ليلا ل لثم مف ناك امو * ةوسإ قررت ىنح ناك امو

 لحسم لثم سعاش هه ورم دماالو ةخيش وو رم ليف ا ولعاىف 0 ْ



 د دبع نب ندا 2 ف قدزرفلا لاقو

 0 ارح ىدوطواروفلا ناكر « انتحدم  لابشالا ابأ نئلبتل

 اناطيش هللا قاخ رتشنأ نامل * اهرب_ح نايقعلا بهذلا اهنأك

 0 « لاو
 هلئابخو ةنج ينئهد مود # ىترذع ءر مو يدع تءكولق

 0 ردالا لولا لحأ نو تريلا اذه لخآ نُف

 و سنا نم هللا لابخ # قالف ةيراج عاز ام اذا

 ظ درت ىراشي لاق اذو ىلنلا نياكلا الو مز
 ا / لجأ درفتلاف ين 5 را تاقف + ةركي قلخ ىلا نانقش قاعد

 | هيلع درب ملس ينعأ لن ا 1 قول نا ردا و ل دعا لوق
 0 رشلأ ةريزجلا ريزتلل اولوقف * ًافن_ثم ادرق ينجلا فلا اذا

 1 ناكو درق هجو هبجو نا هلزذل عم ىلع ناك هبال اددغ أعزج كلذ دنع راشل عزك

 7 در دامس لوك دشنأ ىح هنم اوأر يذلا درفلا رك ذ نم هعْزج نم فرعام لوأ .

 9 درقلا يجمع اماذا * درق نم حبفأ ايو

 < هلوق امأو 9
 رطش فصن ىلناك فاه وحسم * رابو أ ةطخ امو

 1 لاق دن هنال | م'اريم نم عنرلا ىدا امئاف

 ىركب ناك محازم ةوخأو < ىمهاتيلا لامع الدب تكرر

 ” رز ربغ اوان نم * ارز تاكو ةدنل تعو

 ا مجنلا ىلإ لوق هعم لوقي اناطيش رعاش لك عم نا ىو

 رك ذ ىناطبشو ىنأ هناطيش * رشبلا نم رعاش لكو ىفا

 ه«ارخا لو
 ١ ينع وبن نيللا ىف ناكو * نسلا ريغص تنك ناو ىلا

 07000000 » نجلا ريبك يناطيش ناذ ©



 : ظ . موثأك ل ن 7 لوف و
 ائيلب نم ةدانق ان .ذشو « ائم نحلا بالك ت ره دقو ش

 هلوذ امأو ءارعشلا مه نجلا بال "نأ ن رمز َ م

 ريد لبؤلا نم جورعو * " ناكع لماجو ىوح ضر :

 نوكي الىذلا ريثكلا نان 5ملاو شوكلا ليوا" و أرسف دقو رابو لضرأ يه شوط سا

 ائيش دازو ايش صق , لبالا نم فلأ جرعلاو جرع عمج جورع هلوقو ددسع هقوف

 ىلات هلوق لثم ةردبم رددو ةمهرذم مهاردو ةلبؤم لبا لاش لبالا نم لبؤلاو

 ريثك نا" اذا مرج لامو ريد لام نولود. 0 رد هلو. 0 ةرطنقملا ريطا- :قلاو

 7 هلوقامأو
 ردب ليل لك مم هللا قرد 6 رقع لك ايرع نع ١ وشو 2-5 0

 هدو مردتلان وكب انآ 0 يف ارارج الا عمسلا قرسبال هلمجو تيرفنلا وه رفعلاف
 : هلو امأو هتوقو هتدئاعم

 صز عياوزلا ا * ىغ نانقنشلا نم هوتف ىف ظ 7

 م 0 ر لاق ماتقلاو جهرلا باحأ مهو ينجلا ةعيوز وثب علاو 71 ظ
 هعلوز مييفو ليللا شدغ يف * هعيرأ ىنونأ نيطايشلا نا ا

 مجنلا وأ اهركذ دف ناصيشو نانقتش اماف

 « نايصيشو نانق:ش“ ينال * 1 0 ظ

 ظ مهسعاشلاف دقو لئابقلا ءابا نمو ناسنر ر .ناذبف

 هوه نم هل لاق س لف م * الغلا ائيف عرعر | ام اذا :

 هوه ال ىذلا ائيف كلذفر « ازالا دش لبق هسيمل اذا
 هوه "اروظو لوقأ ًاروطفن < أيصيم هللا نم تحاوض ىلو 3

 اناطوش رعاش لك غم نأ ن ولوقب مم . ىلع للدلا ىف قدي نأ حاصإ تبيلا اذهو

 /ء :نكألا راشب لوة كلذ نمو

 دجأ درفتلاف يف :.؟ را تانق * ةركب كلخ ىلا نانقن _ث * قعد 1 7 ظ



 ظ 0 ددملا نأ رع ةذبعشلاو رحسلاو مثار دخالاو قرا 0 لق

 ا" ملظعو كروكتسدل لاش ' نا طع ناو دنهلاو ماشلا ةلازعا نيطايشلاو نحلا

 انجح ين ريشب نب دمت هثاح» ىف قاحسا وأ ايهرك ذ دقو باراكرد هل لاق : ماشلا نيطايش

 5 ١ لاقف ةعانصلا هذه يعدا

 0 رخلاو مدا رعش نه مث * ثايعصانم تمجىرمعل دق
 2 باب لك نم تامهدلاو * لكيشلاو قلاوطلاب تذرفنو

 ئ باحسلاق وذ 2 رلاو الحز * يتالت ام ىءاسالا تءاغو

 باصلادعب حييحصلا صل «نيتأي رحبلابحاورالا ترثتساو

 2 باتك ىفابتعل اسونك ت * ايسمهدلا فئاطل نم اعماج

 بادنالاو سرانلا لءذو ت « ايوركلا نقتم تدكحأ م

 بالطلاب ءافتحالاو ةم « دحلاو ةبامسلا كتفن مل مث

 ' باراكحردو 3 ريوكسإ « ىمسلاو ليدانلا و مينا وحلا

 هول امأو
 5 7 روش را ريمقلا قاغ ىف  ءابه ترامن ةدرفذ تبر

 ظ ب بواضلا هيلع ديعي نأ الا تنام ةيرضتب رض اذا لوثلا نأ معز ةماعلاو بارعالا نا
 00 ل ألا

 اش كلذ لبق ينيع تيلف * هلهأ سرح رادقلاو تيلثف
 2 22 ىورطلا دالبلا يأل اردخنأو

 70 ناطباحر موب ثاعورلا نم * يتالأ ام ةنيبج ىلع ناحل
 - قاحص# ةءاسلاك مسبب « مالظ يف ىرست لوذلا تيقل
 ” قاد نعيندضف رفس وخأ + ضرأ وين انالك أبل تاقث

 00 ١ قاع بشنلؤم ريغ ماسح # بتضعأبل تدتاو ثدسف

 "2202 نارخالو نبديلال ثرحخل + اهنم دربلاو اهتارش دقف

 00 نانغلا تنث انهلاثمأ ىلع * ينإ دبور تاقفدز تلاقق 20020-



 عد :

 يناهد اذام ة ةودغ ١ راطنأل # ع تامامحوابلا اتم ثددش

 ناسالا قوتشمربلا هحو) * حيبق هحو ف نانيع اذا .

 ناش وأ تارت نت دلجو * باك ناسلو جدع الجرو 1 ٠

 مب وهو بذكي يرن 6 وهو بارعالا نيطابش نم ناك اذهى ورطلا دالبلا داو ْ

 يرا6 لاقدقو ةزيجبو بذكلا ليطبو

 .نانجلا تين الاعسأ لع « ىاديور تلتف دز تلاتض 02200
 نم تو اه ل ىلو الا ة 0 دعل ديزتسا ل وتلا نأ نومعز زب نولوةي اذكه ميال ا

 هلوق امأوةيرض فل م شيمأو ةيرضأ ّ

 ى رك ذةءاجتلاف لاط نأ دعب * ىس صع ةءاحإ 1 ىلع ىتتبلغ

 رفع ةروص راحالا نا ريغ * سنا لئامت م-ميف َى رو 0

 ب وأ نب ريب لاق دؤو رثك هن ابعش لاك مرا لك رام لوشب هنافإ

 هلئاسرتضقتدقىتح سنالانم © ينالاو نجلا فلاح تارفق وخا

 هئاتعتو هقخ هنمنحالو لك تل ىلا بشن هل

 «رخالا لاقو »

 سابا نافقلا هتزوايطم « ةرادعدم ليلخ ا
 سلاجلا هيوتح سااوه الو « هلم قرع ىن-جم سلف

 ىهماذ لدملاو عاتنم هنكلو * هرام 'ىثا يدب الو لظب

 توع ىف ىرأال هللاو غاقمقلانب فوع هبا ىف ةرارز نب ديعم نب  عاقمتلا لو لا , ٍ

 ىنثدح برا نب ةاسم لاقو سنالا لئام# نم هيف ىرأاغ رثكأن اا لأ 2 0

 دف ءادنلاب انوعدق داو ىلا انيرتلاف_لجر انعمو رفس ىف انجرخ لاق اناحصأ نم "1 ظ

 دتشاف لزنم لك ىف انغم لك أ, كلذ لبت وهو هياء ردش 01 املا ىلا هدب رم ظ
 نسخ ءادخأت ة كلاما لاقذ يفار أ يناقلتف هلاح نعو هلع لأب انحرل كلذل انما ا

 رلذ اولحراف ةعابس تبدجأ دق داو اذه لاق دينا انلق م كيحاص مسا ان لجرا

 هلوق امأو لك أ يرفتسا يداولا ماج 1
 (جد  ناوبح )١1 ظ 0



 3 - ا 3
 3 و عحجرسمو ادهن طم 2 تا انكار 1 3

 : يرقلا 2 كيس كحاب 3 يظ 00 داليلا ترعاو

ي تيرافملا ف لو اابوهوأ * ركم ةنا رح ةريد سوم
 : يرس

 | تأرش 5 نم ءنألا نال ف بارعالا لوق باتكلا لذ ل ردص ف ا ىلؤ

 بارعالا ضعبل ينارعالا نبا دشنأو شحولاو

 . باعث ياعم نا ه ضشأو ذلا دعا تيكر دق اباطلا لك
 300200 7 بئاكرلا ماما ا رو لفت ع ةيرمش ةقيدد نا وظنع نمو

 ئ ل نيب ىل-ربموش * جرعم ندياا حرس ذرح نمو

 7000 بئاجنلا قانملا صولناب حربت * ةددجو اقنع دادزت ةاراف نمو
 000 بارالا تايناع نم ةيردم * ةرح نيعارذلا ءالتق لك نمو

 8 بساأبس | ىف يرسم لوطي رضأ ع هنامز لضف م امل لرو نمو 'ش

 5 تك دف هللاب تاحأ لاقف اك رت تناكن للا يرثأ هل تاقف ىبارعالا نإ لو

 1 0 ىلتشل و ناذ , الا ىف ةمسلاو اهروبظ ىف عيقوتلا ءابظلاب دحأ

 0000 بداجلا بوك )نم ى مشو ذلا * دجأ لف تبكر دق اياطلا لك

 007027 تراوت راطق نم م رداتب « ةيئاف نم طح طوفرضع نمو

 0020202 تحاصلك ىلع رااضغلاس ذو *« ةلخ بأ هرآ نطل انانم رثو

 )7 200 بكانملا مظع نم راطق دوش « ةقرب ذفنق لش« اهيفرأ مو
 هر دفنقو ةل-ألا بارأ ىفو » بكرتال م بألا يق موف ارم دقو

1 ْ 

 ١ رفمجراد لظيف اذاف احيصف ايبارعا باطأ ىلاولا ىممو ديرأا ىلا تركب لاق ساوث

 ظ . مون ىف كلذو القع هنم نسسحأ ناسنأبالو امجو هنم حبقأ ناطيشن . ممسأ ل ينارعأ ئ
 (| هل تلقن ىلا ب بحأ ةواسلا لاتق سمشلا يف تذعن اله هل تانق ادب هدربك دأ|
 ئ ينجلامأ ىنحلا ل ذهنقلا له ءا اولا ف هب هب العو ىندلا هأطتما اذاذفنقلا تب ا 1 احزام

 / ىندشناف ت 4 3 ارهش كلذ يف تان دقو بأ رعالا بذاكت ن ..م اذه لاق دفنا لمحم

 : قذرل 0 اعوبريو اذفنق ب تبر دنو رعشلا اذه تلق يل لاق ناكنا ددب



 - ناجنو مك يار دلال فو د مند كك 4 نان ٠ بجيافا 5

 بك | رأا تثملعام م6تزوعأ دنل 0 ا مجللو أموترب ,جرسنأ ٠

 باغ هللاو راد_فالل با :ذالو 4 ىراايق تنج نانجلا تااكناف ٠

 بذ راو بابسإ بحاصو #ئ علم 2و عداخالا 5 كاامو ٠

 تناك لاق رخا 1 اجب 0 تلال تببلا نيب نوك نا ع قاكدت 1 2 نا :ّ ا

 لاقبابلا اذه ريغ يف تلف له تاففلاق اهينتمطتحا ةمطمملا نكلو اني 1 1

 ارزكمو' انلطع تنثا ةرغ ىلع 3 ا ديخاو أممأ ى ال 3 -

 ارعزا يذوهملا ةادكا 71 رو * ةماعن الجرو ل وغ دعاس هَ 7

 ارسكتو هسا: هناوج 2 تو ا راج طلو

 اروزأ يئارتلا ىلا ٌوِجْوِج ىلا * امها رعت طين نيج راخاكنايدنو ِ ٠
 سك نةدعي طيش طبمشلايت دحأ نؤر نب قاسسا هيسساو نط لآقو
 ىا مهبلع بقلب هدلب لحماس رضا مهيلع بكل . لق ا مان

 ل و لجأ 5 مولع ن ل

 .ايرةءالوغ نرلا هجوز « ابقو انكن ىذا ذا

 اني اذا سنا ةملل ءاطقلو هلا اد عج

 ابر يبر قيلخ اند  ناع * ايزرطتساو تب رطتسااماذإ تح

 »«اينسأ علسو نيناون تاذ *

 مما« ىرملابف تنج نانا تناك ناف  هلوق امأو نت مل لوقب امن "ورابع

 مكحلا ن اعد لاق دنواذه لذ ف نولو

 عرصب ةلهالادنع هباطيشو « بشان نب بعك رهدلا قيففيكو

 ني نا بف يدسالا روصنم نب نحِرأأ دبع يف



000000 

 نون+نو:+ ن«ىوادبابيبط * دجاو تساونو:<كنونج

 ذئمو يندشنأو
 سلا حيحصلا الا يحاصامو * هباعل لي سي نونجمب ينوثأ

 : ةدايم نبا لوق لوالا هبشي امو

 ا واح نحو نيطايش تننا ه ترا لوقتام انآ الف:
 اهمنوجو ىرابملا ب رصاهمتمارت * ادئاصتلوق امال تكحو

 : ليثملا يف لاقو
 انو نج ناك ضا_هبملام د»«وسالا ز عشلاو باب ثلا خرشا

 0 : رخ الالاقو

 ربكلا هؤرب نونج بابشلا نا * ابل تلقف انون2 كءدبع تلاق

 ظ لو ثيحرعاشلا لاقام نسحأ امو
 تاج جلا 1 ناسنا نجولذ #0 تلكأو ترطبساو تاحو تند

 ٠ لوَش ثيح رغاشلا لاقام نسخ ام و

 نيك ةادغلا ورمم ىدب اتاك « ه6 ةادغلا دنع 5 تداج

 ”تول وأ 0 3 رك الا « هل: ىف ابلثع دون نأ ام

 0 : يحمللا لاقو
  نوعطم تولا تاذب نائسلا الا « ةبفاعم نم لئأمل ىتا ولو

 . نونعفنيسلاب يطخنافيملاب# هن تممهدق ىناف تبطخ ال وأ

 «دشنأو»
 ' نوالا تاتشأ نيب كوز ه برضا ىفرلا يمح ا وجأ م

 ' نونا نم نودلاباووادو * يداعالا ءرد مهنع بكل

 : ديعس نب رفعج دشناو

 ل و ناسا الاورحبلاو حيرلا 5 ةملرأ ليد ماهس نونملا نا ٠

 اضيأ ىندشنأو



 نونع فيلا لوهج ظبلا لا * # تع يزذ  ماوقأ ظلاقم رذحا | '

 ىاطلا ما 3 ا قدشلأو

 نونع ميضلا ر اذ ن ندد *« هثمامعتلام دق ملصأ لك ند نفاد 00

 . ىاطقلا لاو

 لبالا ىرتالام يروأ ةلونع 0 اميست نيد 3 هب ءا نعي 0

 ىفاوملا نايفرلا لوالا يب هلا ىف لاقو 1
 ناورلا رداو هشذا « ىناداع نذ يف اولا أنا 10 ا

 # ناطيشلا قرطم هارت تح # ب 0

 : ا دحم نب ناوزم لق

 ناطيششلا ةرارع هتطمسا « محقموأ رعاش ناحتافاو 203 ٠>
 ظ ْ: . لبقم نإ لاو

 انزاغ نا نم 0 دمرصتل الاقع لدحا ول مي .هدلا ىدنعو 1 ٠

 3 ]وق لثه اذه نك )و رم 0 ل ميهدلا رخص دا و

 ” ةيرلائذ لوقاامأو قاحسا وأ لاق سهدلا ة 200 ميلا تب 70

 رئارضلا تاخطصا لثمن ةاحأ + ةمتطدم ىف يك نأ نوح اذا 7

 ايظع همابملا كلن“ يف ريغصلا صخشلا ىرت تاعاس راهملا يف نوكي نا بألا

 طاسنا نم اعيفر عيف راب سيل ىذلا توصلا عمست و اعذر ضناللا تت دوصلا دجوب

 رارحلاو لامرلاو رافثلاو قفاثلا طاشو الدو »و ديعباا ناكملا نم ةودغ س4

 هل ضرعي أمد دنع ناك|ا كلذو تقولا كلذ عبط نم يودلا لثه راهلا فاصنأ 1

 ةمرلا وذ لاق ك مذ ظ

 عمأتس هاليودالان 3 ١ مل ىدص 3 1 هيبشتل انيداح لاق اذا
 تاطألا
0 

 ىف لوق .قاحسا وأ ناكو ود ودلا يحس هنو ةنوا دو هود تت ىودلإبو اول اق
 7 رو
0 
 هؤادشاو صحاالا اذه لبشأ ندا هلا لولو نا: انحلا فزع ن 2 .بارعالا ركذت 1 للا

 ف همأقم لاطو درا نمو ةيشودولا مهيأ اع شدولا دالب اولو ل م



 ْ 0١ م 8

 رك اذلا 7 لاغت ل عماو كا .شءوتسا ننال 0 0 ٍ و م داللا
 ظ تسلا + نامأ نم ناك اعر ركفلاو ريكفتلاب وأ ىلا الا مهمايأ عطش هن ال ةد>ولاو

 و ركفدنأ, ش*<الاىتربخو «رفانفلا دلو ينثهو رساي ىبأك بسام ريغ كلذد 0 ها دقو

 ظ اذا دنهلا نم ريثكل كلذ ضرع دقو ةووادو هو“ ىت> هلقع هلهأ ركنأف ةلئسم

 ْ تمض .اوهنهذ قرشو ”و بانرا راو ريبكلا ةروصىف ريغصلا“ىذلا هر «ناسالا ش>وةسا

 ل ةءدنأ ريقملا ريغصلا يلا ىلع هوتيو و عمسإ الام عمسو ىرب الام ىريذ هطالخأ
 ظ .اودادزاف اهوثراوت ثرداحأو 00 ارعش كلذ نم 1 روصت ام .اولعج مث لياج

 0 2 حا راصف لفطلا هب ىلرو "ى ةانلا هيلع أشنو انامعا كلذ

 ف و حايص دنعو ةعزف وأ ةشحو لوأ دنعف سدانملا ىلايالا ىف ناطيغلا هءلغ لمتشتو

 ةعيبطلا لصاوسنملا ف ناك ارو روز للك مهولو لطاب ََك ىأر دنو ادص ةيواحمو

 ظ ةفدصلا هذه بسح ىلع ر عشلا ن نم كلذ يف لوقيفليومنو عينشت بحاصو اباذك احافن

 ٌ مث اهتاتق ل وةب نأ ىلا كلذ زوا َ ” جالعسلا تلكو ناليشلا تأو لو كلذ دنع

 ظ بدأ نب ديبع لاق اهتجوزت لوةبنأىلاكلذ زواد 3 * اهتةفار لوب نأ ىلاكلذ زوا

 ظ رفنتم فئاخ رفق بحاصل * ةقيفر ىالوغلا رد هللذ

 « لاقو >
 ع ا وحلا لالا تابرب مي ىذلاو ىذلاو لوغاا قذر اذهأ

 «رخآ لاقو)»
 . هلئاسو تضقتدق ى> سنالا ن هىه دي ينتاو نملا فلاحتارغتوخأ

 1 ا ينابنا طسوت و- نيح

 ' هللامشو هلفلخ هنم نحالو * هل 22 بسن هل

 ) راعشالا هذبع نولي سد ل مما هيف مك ذمو هب مهارغأو بابلا 2 ده يف م هدازاممو

 ظ ١ ,ذكتلا بجواام زيقل طق هسفن ذخأب مل ايبغالاو مهلثم ايبارمعا الا رابخالا هذبمو

 اماو اماو طق سائجالا هذه ىف تبثتلاو فقوتلا ليبس كلسي ى كشلا وأ قيدصتلاو

 "ىف ىف بذك أ ىنارعالا ناكالك مهدنع ةيوارلاف ربخ بحاص وأ رعش ةءوار اوقلي نأ

 كلذإن 0 أ هثبدح اا باغأ هتباور تراصو مهدنء فو نك رعش
 تس

5 



 لوقي يذلا هناف 0 ١ لاتقلا ةصاخ لع 0 ايو همعاطي ناكذ ةارغت
 # لاضلا ذا ينا هين ال * ةلاسر ريغالا ”ناورع لح 2

 لج وأنا وسم فوخ نرم ىننكل و* لهم د_ىلالو نايصع ىنامو

 لثومتوللاةبهر نمام دوالا وأ « ةءامع يف ةوأ ءاقنملا ةحاس ىو

 لاميال هنأ الا نوملا وه ه اع كدهرانلا ف بحاصيلو
 لك أ لباعملاك فرطو انامص « انئدح لج ناك انيقتلام اذا 3

 لك أمو بيصن اهم هل انالك انمامطب انل ىورألا تننضت

 لمأتالو هنع ىذألا طيمأ « ىنتنا دازلا ةعنص ىف 05

 * لوأ ءاع نم ىال انفرد » هم شرأ بطال تناكو

 لمحم ةوادعلا ىف لكو از + هودع يف ىريوأ ودع الك

 ١ ىممصالا دشن و «

 هب راشأو ىتان ذ نم ىراشي 5 ىأتلا سرتحم نراج اممانللظ

 برشبل هرؤس نم الضف عدب امهنم دحاو لك راصف اقئاوث دق الجرو 0

 ادنر هبحاصر نم س رتح امهنم دحاو لك نا ربخو :داسفلا ىأثلاو هبحاص ١
 نأ ةيحال اصلا هدا فو ربقلا بحاص ليتقلا ىفو ةيحلا يف ةغبانلا 0 نوكيذا | ظ

 اذ_ه يف هتداعإ انهرك كلذاذ تايللا باب ف هانتسأ دقو الثم كلذ 0 امنا نوكلإ

 امماو قيقحتلاو ةنساعملا ة ةبج نم هلع نوب اعاف قا مهنع ءانرك ذام عيج امن“ :

 هلوق أ اذه 0
 5 نم قاطيش 00 « اماظخ نع كناطيش 0 دنا

 اهب ىلا كريعا الف انجن 00000١
 سنعاشلا لاقو يفودلاك هنذأ يف مدس عوف ظ 4

 ذوعب ءوضال ليال يراسو ميمأ + هلاكف هيار يفايفلا ير

 كلذ همماسم يرتعا ماو ال لوقف ينتوعد ءالوا الغلا لاق افرو رجض



 000 1 1 ا د. ككل لو ترا ل0
 ظ هل ةلك يف لئاقلا لوف 1 | * طأت لوق بابلا اذه نمو ب وص عم مس هيأ ةنأالش :

 /' 2 كلارلا روبظ ىرورعيو اشيحج * ةرفش يسعو ةاموع لطب
 0 . كراددملا هدش نم قرخنع * ىحتلثيح نم ميرا دفو قبسيو

 7020 كلف ناحبش بلق نم 'ىلك هل * لزب مل مونلا يرك هينيع طاخ اذا

 )"0 ىلا طخادح نمةلس ىلا « هلق ةئيز هنيغ لصجبو
 ٠ كحاوضلا ايثلا هاونأ ذجاون « تالذ نرف ظع يف هزه اذا
 .. كباوشلا موجناام أتدتها ثيح * يدتمو ةالفلا ىثحو سنالا يرب

 3 00 تارشألا نيبو شخولا دالب يف موز نم قاحسا وأ لاق ام ىلع لددو

 ةمدمي ال ناكف ماش ثلا ةيحان لزت ميغ يي نم ىلارعا نع روس وأ انل هاور ام
 ظ | ,لك يف

 | دوم ةباد وأ عام لأ نم نم عبس هتيشاح ضل وافل ضمل 0: ةيضعل نأ ةلل

 _ لاقف ضرالا

 بلخمو 7 بان يدلج قز»و * ةيرغو لذو ند ىنروامت

 باقث ابطسو يراسأ نيو « براحو عبس و شانجأ ضرالا فو
 برقعو صو موو رش كمارأو * ةاظ ناتيشو عوبطو المر

 ترس لزهو نالعج لارا * بطق سفانملا ضصاخشاك لءو

 برقعو رافو ساخدو رذو * دنرعو بضو ثافحو ثعو
 بلمثو ديتسو يرجح ةلمزتو * لبوذو عمسو نابرظو كو

 2 بيّتال فلالا سوجن ثيلو * لعبنحو م مث دنهفو رمو
 بسنت ال بدلا نا بالا الو + 2 عمسأ ثيح ىرارأ و 1

 لجل ازءاسفنلاو توبكشلاو خمصلا رذو صوفرحلاو تبشلاو غوبطلاو اليئراا امأف
 ! هسالاو عيضلاو ديفلاو رهكلاو بايآلاو ىئذلاو نابرظلاو ساحدلاو ثافملاو ثعلأو

 ذمار رشملا يذ داع كلذ لبقو باوالا) هلق ىلا انرص اذا كلذ ىف لوةنسو

 7 باتكلالوأ ىف اهانرك ذ دقن عمسلاو ءأسفتملاو لءإحاو برقغلاو لرولاو بضلامأف

 31 2 ريرج لاق م تايمحا , ىه ىلز لاف برسل لزهو هلون امأو

 ب يي يحج وسو < تك ب 0

 7 5 نادرا: جتا وس غ 1 ةنئايم 9

 0ظ(22(0شصطك 7 سكن 4 دف ف 07 دلع 5 فشخ

 977 اني 5 نكح ها 7-5 2|: 11010101]1زززذتذذزذزذزذ-ذ-ذ-ذ-ذخ-جذ-خ-خ-ذدتخ1 3
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 هر 3 لق 0 + دعايتم امني ىلزه فح

 أماؤنا ت تاذخ عضاور دودخ # اهيلع ىلزرلا تح نأك .

 ' #* هلوق امأو َ

 3 را ثيح ىوارأ لو *

 تح ,نوكب نا ىن سو فررلا نوكي ثيح نودي. اعاو راففلا لزنال يآ وا نا نف

 دحين ضايس هنأ / مهون رعشلا اذه لف

 *بساتيال بدلا نا بدلا الو # « هلوف امأو» ٠

 3 هل ةيراج لاق يت ف نامللا ف اورو هب ا مقبل ىبجعلاو ع م بدلا نافا

 وه انيبف 3 كنك هدنع تراصف ى ينءميلمأالو قم يعا صر لإ ف سيل هل ةقدصلا ؛

 ف رخ ع م هيلع تمالطاف هدد 37 ناسنإ بالا اهملع 6 رق ذا ةففصلا هل ه ع اهذنغ .

 لزملا ىلا اهحاص داع الف مب 5 و 00 ع مرحأم و سان | ندخل قف تأرف كأ 2

 دقف تلاقف انا كلذكوىلب 0 مهنسحأو قاما حامأ كلا ينتربخأ ام وأ هل ت ظ

 هنأ ىرهمأ لاق حلمأو كنم نسحأ هنأ رفبايلا قرح نم هنأرو نالف موبلا كدارأ 1 ظ

 هطقسل نا كلذ دلو وهو نان سم روش لك ف ةعرضل ١ ةشح هلا نكلر حيلم نس 1

 . يف هتعرصل ةيلج ىنأ ول هللاو امأ ني مالا رشا ف ل امو 5: تاق اهنيع نم

 يلع الا ما ماوعلا دنع وه سبل ناسنالل ناطيشلا عرص نا ىلع لدب اذهو و نيفلا مويلا

 عاتب ل ينزالا هءانثدحام ثيدملا نم برضلا اذه نمو“ عاملا نم نوفرعب ام ة رج

 عسوأأم كليو راع هل لاق اهباع قو ايلف ةشرطظ هعلدب ءانسح ةراج م فاص ىتأ ىف

 نم ىر 2 اذه 2 لقد هالع نأك ن ! ءادغلا تأ كتلاق أاهاع 2 ا الف كرح

 اجماع أو ةفرظ 50 ةأرسا ىلا را ةلحو نا اودع زو“لوالا عم هسام لثم ةوركلا |

 ةيراج غبت الح نا ىن :؟|دملا نيسملا وأ 4 كريغ هر رظننام تلاقف ّ

 موق س ادع تزاح الف اك عطقتب ض ىذثلا 5 رات اهنع 6 2 . لف هتغوارف م ونل

 مكزو' يم ديم اذه اواسف ي كيش ١ ىلومو قار م و قار 3 ىل ءالؤهاي لاَ

 نا يخبل انرطعل لاق 2 ربحتلاو ربكلا أم نأ .أرذ ةيراج 0 , ترم لاق يقربلا اري

 (سد ناوبح ] )1١-



 تاب حا ألا لف نيا 7
 ا يطل الوم ةيماعة ماكي 3 أ ملف نوكي م تلاق 5 د راي وم نوكي

 ل وقنث يحل وقلا اذه ابشر عش يفةدوشحج تلاقدقو هذ هاهملك نم رصف ةأالو تدارأ

 : ربأىأب مودثسمأي ن نكلو * اناث يدكنتل ىندعاوت

 ظ انش 0000 1 لب ةيلطخ نم لوطأ طخ را نس ىف تيطخ ولف

 ” اومزو“ نو , مو مداخلا لوقو ريأ ىأب موشمأي ن نكلو ةيوش>ج 000

 اهدي  تبرضف !مثبا نساحم ىلا رظنيل ساجاملا هنا تنلعو ةيارعا يلا سلج تف نا
 تلاق 00 1

 . ديدجلالخرلا ف زرفلا طاطا اهف ريألا طغبةادناع

 تااقف ىفلا ىلعت لبق أمل

 ا منا كذ له اهينيع كيثيعل « جك ان كلا ريغ ابنم كلامو

 ١ ناب طوخ اهنأكو ناج اهمأك ةيراج هدنع يأرف ساخنلا ىزراوملا لزم مس اق لخدو

 ا ١ حتفا تلاقف ةيراجاي كليرتشا ابل لاقف اضايبو ةعمن نيمسايلا ماكو نان 00 00
 ' ىلا ى ىغمو معنال ي هو اهارتشاف سالالا لزتمةيراطلا تاخدو كسفن سن كسك

 ايف تدب فوج ىف هعم ىهو الا ةيراجلا نمل مف همالغ ىلا ينزراوألا اهعفدو لزتملا

 - نأدعب الا ىلا لصت نادللاو كنا كليو هل تلاق هيف ثعقو ام تفرءو هيلا ترظن

 1 تاز نا هللاو كنودف نأفك الا ىف هوحرذأ دق نشل لع رم تن ؟ نان تومأ

 '' بملك اهيلع لبقأف كم كلنأرما ةيل و كحبف فص أي راوجلا ىلاتاخدو كتبأر ذنم
 ١) ىبيك تحتنق كسفن سن كلسبك حتفا ىلتل مف لاقف هنم بقت لف نيماكتلا الكب
 ١ ىلا /قيرطلا مهوت يف اسمو بابلا ىلا ةيراللا نيعو ابماكي وهو ىَش : رسأ ينوعدف

 ل ىذراو 1 رثشإ و لازنلاك ب ابلا ىلا ةبثو تنثو ىتح مساق رعشب مفساخنلا لزم

 ش | ابنم م ىدش : ينشأ ىلا اههفذا لاقو اعحار هيلا مساق ركف |ريلع ي يشخم هءدد نيب ةيراملاو

 ظ . هافتابققديلا تماقف ابنم حلمأ مالغ س اهلا كلذ ىف اهارتشاو اهنع م | 0

  ىأ بئاك ناو من يسيعامأو انا وا هيلع 0 نوعي موقلاو رظنب :

 | قيادة برش ىب يد لدنصتلاب لوختلا دب دش ناك هيآف ةْرَ ىأ 3و كلما كيع 5
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 1 ل ا ْ
 رد المنا ل تك 5 ظفحو اناوصأ نر هنأيث

 سنخالا نم حبق ةأناك يتحاضنأىلاعأ هللا قاخ حبق أن اكو اريام مق :وءاسنلا ابمبتشل 7

 ءاحالف امحوزن نوكي نأ اماو ة ةفشرظ قداص نوكي نأ اماف عج سافالا ن نمو : ظ

 نطو اهانمو ابل بهوف تعنتماف دارا نم لجرلا ديرب ام ىلع ء اهدارأو تد ىفاب ابعم
 كنذنأ حبق ت تلاق كمءزع ىذلاام ىربخ ابل لاق م مل الف ةليح لكب ايعارأو اتشمتا ظ

 ىذلا كادف تاءج ابل لاق لع نوهأ ناكل كافق ىف كننأ ناك ولف ينيع لبقتسي ميا

 تررغتساو تااقن لاك هللا ليبس ىف ا ْترض ةيرض وه اعاو ةقلخ وه سيل قلاب

 كاوث ل دخف ةحبف وه اما ناطيشلا ليبس ىوأ تناك ليبس قلل امانأ 9 2١
 3 م

 الف انا امأ ىلاعت هللا نم ةبرسغلا هده 4 ا

 >7 نالا -- م دجلا باب 1-0

 اماجو احارتسم ناكهنكلو هيف انك يذلا بابلا نم ىلاعت هللا كائن اذه نس ظ

 دج وهو عافشالا د دشا ك لح ىف عفتنتل ن للا 01 4 باب ف لوقت 1

 ند طاخ ه هبقو اللا كح 4م و سدل تارشفلا 5 نم 0 امو لوالا مالكلاو هلك 3

 دقو , عش م اذكه بابلا اذه نال ةنارخ هبنج ىلاوالا 6 مالك هيف سلو لزم ١

 ركذلا نم امل ىرج د ذاف نمطلا نم هوجوب عمسلا نيطايشلا قارتسا يف موق نعظ
 لهأ ىلع درب امفو دجلا باب ىف لوقت نأ انيلع بجاولاف يرج دق امل زل باي

 نحن ناو يدا ثيح بابلا اذه ىلا هب دصقت مل باتكلا اذه ناكناو لم نبدلا

 هللاو ةيفاك ةلم< لوقت انكلو ناوي هللا يف لوقلا دح نم انجرخ دق انك هانيصقتسا ١

 كلذ ىلع نيمملا ىلاعت
 الوضف لقأو اناهذأ ساو ةنا كنار ةفاطل تطل نيطاب ثلا نأ انءاع دق موق لاق

 سيل هنأ ىلع مرعابجا كلذ ىلع ليلدلاو انم ةنطف قدأو ةفرعم رثكأو انادنأ نخأو 3

 ىوهلا قيرط نم ةيصعم ضرالا ىف الو ةلياج الو ةقيقد ةءإدب ةعدب ٠ ضرالا ىف

 ْ حف يذلاو ال نيزأاو | اهل يعادلا وه ناطبشلاو الا ةره اظوأ تنك ة ةيفخ وبلا

1 



املو ردا عيج فانسأ فرعين 0 مو ا لك بمن ال
 | ىت

 .ىندأ هعم نأك اذا ل-حرلا دي دق نحي و تاعاطلاو ريا فاتضأ ميج فرعإ ىت

 وأ هنأاسل عطق ة امالك اناسنا عمسأ 3 هدد ثءطت اطناح بش ” اذا هنأ لع م لفقع

 / ةمورب الو كلذ فاكسال هنأ هنم ا نودو هيود ليح كلذ مار ىت* نوكي

 0 نيطاي_لا نأ نومتزت مثأو هسفلب ال هنأ نَسأ دق اسعأ لواحم الو
 هل سلو ران باش فذق ميعلا قاراسمما ناطيش مهنم دعص الك ةفصلا هذ_ه

 8 | طراق نأ 1 .عو وأ اتداصأ اريذن نوكي نأ اماو هبيصل لواكي نأ اماف 'طاوخ

  ناطيشال ربظ دقف تناك يتمو رومالا هذلاالا دوك ال معلا هذهوه ىر

 | الو يناثلا ىهنب لوالا يراال 2 لوول ن نود مئاوللا وأ قرتسملاو عمتسملا قارحا

 | نرعلا ناك ناف ليوطلا ىهدلا اذه ىف علارلا ىمنب ثااثلا الو ثلاثلا يم. ىنآثلا

 0 مم اشوي ع قخ ل كف هريغ دوعءإ يذلا ناك ناو اًدبذ دوم ىذلا وه بامصلا

 ا نم ىصاعملا عبيج اوزيم ىتح 6 2 عااد ل مهما ىلعو فوشكم ىهاظ وهو

 مهو عومل اهلل اونيزو يداعملا بادسح ل ىلا اوءدل كلذ الولو تاعاطلا عليج

 ارا اوفرع دفق اونوكي نا 0 قدأ ذ كلذك سبل اوناك اذاف دانا نوددرب

 ا” لاق دقو دعوام زج 6 دعوأام ققح ىلاعت هللا ناو اوفدصو نارقلا

 ' ىانلج دقلو للامآ لاقو نيطايشال اموجر اهاناءجو حباصم اي اييدلا ءامسلا اننز دقلو

 00 لاقو مجر ناطيش لك نم اهأ :ظفحو نرظانال اهانءزو اجورب ءامسلا

 نأ له ىلاعت لاقو درام ناطيش لك نم اظفحو بكاوكلا ةئيزب ايدلا ءامسلا

 00 هتك أو عمسلا نوفا م .:أ كافأ لك ىلع لزنت نيطايشلا لزنت نم ىلع

 ١ انا ملوقو اهشر مور مهب دارأ مأض رالا ىف نع ديرأ رشأ ىردنال انا نما لوق

 .. عمسلل دعاقم ا! دش انك ناو ءابشو اديدش أاسرح تئام اهأندج وف ءامسلا اسم

 - نيتلاحلا اودهاش نذاا عمسلا ق ةرتسلا تكف 1 اياهش هل دج ن هلا مح ند

 1 قا ل وبيشلاب فلا كلذ دعل ١ عمةسملل نأ ربخلا ة هةدعصل نيفقيلا ا و ربظأ | و ميج

 | قاطع لك نم اظفحو يلاعت 0 نواوزمأ عمسلا نع مد ىلاعت هلوفو رانلاب



 رباط ملوادوحد لا 2 نر ةو لعالا ذل ىلا ن قوعبستالا

 نصح دقدنأب مهقي عم عمسلا قارتسا ل نودوهل فيكف ريثك اذه ريغ ىا ف

 مهدوعق ذعل مهنة ةبج نم الو باتكلا قأاة> ةبج نم نينقوم اونوكي ١ ولو تب كلاب

 نايعلاو ةبرجتلا لوط ىف ناكل ريخت دق ىمالا اودجوف ءامسلا اوسمل عسملل دعاةم
 دوعبملا نا املا نود اعطاقو  عتطلالوأ الئاح نوكيامضعبأ مب ضع رابخإىف رهأ ذا

 ربخ أن دعلو رانلاهق رنا و ع البضفودل ١ مطقت و اربخ م 0 لقاع ىأف 0

 فرص ىلا اببس ربسملا كلذ اواعجي يىتح سانلا ىلا نواصي لهو م وبلا كلذ ىف :

 وحك باو أهلا هذه ىفو لوصالا هذه ةماع يف ةفرصلاب لوقلاناف ملي ىوعدلا

 راحتلاوءالدالاةرثكو ددملا ىفرهو هيتلاف نولوجم هو لدئارسا ين بولق ىلع تأ 1 م

 عمرهو ةومتفعو هب متععسدقام ىلعةرثكلا نم درعا نيراجلا رونا باحتأو 1

 نيبام برت عمو 1 0 هدلا ىف ذابتحالا ةدْش عمم نوحبيصل ىت> نودع اذه '

 نيح ىلاءت هّللازال هيف اوهاث نيح هيتلا هومس امتاو اكولسم اًسرط ناك دنو هيثلا

 ناك يتلا ةمالا مادا ىف هعينص كلذ لثمو موماه وأ فرح م و مهنحتك 1 !داوا 1

 مركلم نيبو مهنيب سيلواريطعأ ىلا بيجاعالاو حايرلا ريخست عما ينو ابكلمذامل
 وم .ارثال لابجو بكرتال راجت متكلم سيقلب ةكلممو ايس كلم نيبو مهنكلممو 2

 لوقلا باب ىف انلق دقو ةكاملا هذه ناكم مهركذ ف ناك الو نيتكلمملا لهأ عم ا 95

 وهو ناولس لاحو فسوو بوقعإ لاعاركذو ةفرصلا ابرك ذ ذ نيح انلفام دهدملال 1

 فرص نمانرك ذو هنوع نورءشيال مهو هن ةفيطم ن ناو تيم وهو هاصع ىلع دمت 7

 اهرك- مالو اةفتمالو ابراطضم هن 8 و نأ رقلا ةيضرا. ةلواح نعبرعلا

 نالةءرهدلا قيرط هيف فلاخ امم كلذ ريغ عم قاعتم تملا لهال كلذ ىف

 عيطتسيال يرمعلو بهذلا اذه فال ىلع تاداعلاو تاسوسحلاب الا رمال ي

 مادامو دولاب لوشال مادام هم ةحملا هذه 2 هلو لوقلا ادهم لود نأ ي

 يمنلاو مالا نار لب لسرلا لاسرإ نأ ىرب مادامو هلمعو كلفلا الا ف

 رابتخالا ةبج نم ىمأ, نأ زوج الىلاعت هللا نأو لوقت ام ريغ ىلع باقتلاو ب ب



 | فز 77 نع فرصل ”راقلا هذه ماهوأ نأ معزاو لو كاذكو 0 ةبح نم مالا

 2 ةيزهازملا كلت عيجف ناكول نأ ملسو هيلعهللا ىلص نلا ىف لوقت : كلذكو ةنحلا عقتا

 - تطقس اذاواب ظاغأ ةنملا ع نم هنع طقسلسانلان كي هللاو ىلاعت هلوق رك ل د نم

 . عمنصي امو باوثثل ميظعب نورقم ةعاطلا مظع كلذكو ةيصعملاو ةعاطلا نكن مل ةنح ا
 0” ركذل سببا رك لوقت ن نمنو' 00 اذهمولأسلا هذه يرهدلا ريغو ىرهدلا

 ا 3 ةنحللا نأ نأرسإال انآ لاع لك ىف معو نبدلا موهىلا ةنمالا كياعناو ىلاعت هلوف لاح لك يف

 ظ 0 همهارد ضبقي الو قودلا لاادغ يغمال هنأ انين لع : لع ند نال هنع طقسا تناك

 ظ - نمو هب هيل ياوذلا ناسا 4 0 هاا ىف عمل من مو ةم يف عمطل / نالف نم

 2 اوملميلف ربت 73 نوكيل ىش هل سابا ىف لوةنف قوسلا يأ نا لاحذ كلذك ناك

 ؤ ١ أئيلع بج وأ ىت جا رومالا هذه عج قو نبل ىف انلوةك عمسلا قرتسم يف انلوق نا

 7” سانا اشد لص لع لوقلا اذه مفدي نأ هل سيلو لوقلا اذهب اهيف لوقت نا نيدلا

 1 قفوللاو نيعملا ىلاعت هللا و لعفياف ْ ل وتلااذه بج و يذلا ندلا نع لاح نأ

 ١ تاسايرلا باصأ نا انملع دقق هديفتسي ريل هسفن باهذب رطاخم نم م ظ لوف اماو
 - .تاسايرلا كلت بنج يف نولمتحنام رسدبأ نأ ىلع مهضارتعا ناك فيك انيدتم ناكناو
 " نأ هيلع نومامةسايرلا بحو خفنلا نم هعم نوكي نا نيطايشلا ضعب لعلو لتفلا

 0١ لوبولا نم علام د ندض امنا جرلاو ج رااهباصأ اهنماند نا ىتلا عضاوملا نيود غلب

 0” عمر ||هقرتت نمرثك أ اف هنع َْط 1 نمضل لو هقرحم هنأ ايابش ناك اذا هنأ ملعيو

 ظ 1 ظ هذخأبالو هفضنالا ل ذخأب , الو اراد نوناك هتزرو ناكلا كلذ دواعي 3 * برملا ف

 ا ناك ام هنرغيو هيلا ا وهدغو هزم امابورض ىدنملا اذهمدق عمنا الولذ احق الا

 "اذا هيلع ٍِ لو هينيع يدحا تئقف وأ هيدب ىدحأ هيف تءطق دق عضوم ىلا دودي

 ع .ءاسالا هذ (ىحسا ناسنالا راص / و كلذ هان او تيرفعو درامو ناطيش مسا

 7 باب ىف اولاقو « هيلع مهام لك نم دحاولا ءزملا هيف ناك اذا تافصلا هذبب فصوبو

 َ عمتسي نف عمسلل 08 .اهنم دعقت انك اناوىلامت هلوق يف ولاق اذه ريغنمطلا نم 3

 1 تناك كاع رابخالا نأ ط مالكت || اذه لد دف | ارااقف ص الب هل دج آلا



 ةعزرن ائاق كار رالتسالاو و عيبضتلاب الاب ىلاعت ىلاعت امو و دقذ دمل تاصح ىتح ةعي

 ”ىثنم هب دسف ه وعاشأ نا ربخ ىلع اوهحه وأ طقارس و وعمس م نأ ليلد مالكا

 ىذلا عضوملا غاب اسال ناكف ةوالنو ريبكدو ليلجمو حيبسلا ٠ ءامسلا يف ةكئالمللو نيدلا 1

 ملام ت تس بذكي,تيرفملانوكي نأ ميقت سا دقو متيرافع الا هنم كذعمسي ئ

 لك سنج ن نم بذل قره انا دكا لدي ناهرب هلوف ىلع نكي مل ىتمو عمسأ

 هلوسر ىلعو هللا ىلع هم ةحم كلذ سباف ةم ةح> الب قد_صم هقدص ناف نءاكو' ىنتم ٠

 هللا نأ ميزو اولاق ة>هلا هذه ربغ ىلا نءطلا ىف مرضمل بهذو سو هيلع هلا سا 5

 كلذن وكب فيكم رمودخ هللا ىلص ينل ةجخ ىفاوخال موجرلا هده لعج ىلاعت 0

 نبا لاق دقو راعشالا ف دوحوم كلذو امر هاذ مالسالا لبق ناك دق و اجر. 2

 00 كلذ ىف مزاخ

 0 ضرالا ن هرم ةنكسل الو + ودع ىرلا برتأ نم اهأحأخ 1

 عمات ةعارشلا لوط نم فيطاطخ 6 راؤض قزز ةساك ل

 عطس عقت ةنلاو عقنلاذود لاح دلو بك وك ضنا 5 رش لع لاؤ 1

 قيربو هنس>و هتعرسيف تك وكلا ضاضقناب بالكسلا نم ابراه روثلا طوش فصول ظ

 ْ ١ حامر طلا لاق كلذلو مدخلا 1

 دمغلو لسل فر ىلع فيس * هنأك دالبلا ه رمضلو ودب 030

 ,مزاخ ىلأ نب رشب لوت ًاضيأ دشنأو 0

 بقصص نم توه ةرساك ءاختف *« اهنأك ةالفلا ريعلاب عيشنو 3 7

 بفكوكلاش انتا ايفا ضعت « انهو را ري ريعلا ١

 . ع  ئدلا لفرا لق. ئ

 50 هيف تورغ يذب * اهرادشأ كتبم ا طا 0

 ةينويشم ف كلاب س رق وأ # كر 5 نيخ هك 1

 روح ن سوأ لاو 1
 اين هلام روش مه # ةعبأ ا ضف



 رك ال لح ها ا شل يمل
 2و 0 ريشلا عفر « 34 حوا اأو يع 00

 هلوق اوورو
 ملظم لبل حاج ةقيقملا مل < * ردحتم نم يردلاك ضاف

 ' عملا نب فوع لاقو

 ١ مدلا هع رتل 0 وأ * هش نود نم ريملا انيلع درب

 « يدوالا هر لاقو »©

 - ران برحال هفك ىف سراف * هب ركيمرب فذقلا بابشك

 « تاصلا ىبأ نب ةيما لافو »
 درطلام اذا يتش ابعاورو * ابعاصم عورت انيطايش ىرتو

 001 ددقتن اهم ىرت بكاوكو * ةلذم ءامسلا ىف املع قلب

 كرد مل لهاج رعش ىلع 3 هردق نا موقلا ءالؤمل انلف
 0 و هيلع 1 ىلص ينلا ثعبم

 ظ ا .ءاش نا مكب ايس كلذ يف باوملا ناك ناو مكلثم هب قلع ضمد وهف هدلوم الو

 - للعام اهلاو ةد> كلذ ىف مل سياف نيمؤاسالاو نيم رقت رامشأ اماف ىلاعت هللا

 0 ن رشنو هب اوقلعتن نأ مكل ىنبط سيل امم كلذ ناف دلوللا كردأ نك , مام

 تنكف رادفلا تدرشرلات و 2 دهش ملسو هيلع هلل ىلص ىنلاو راجفلا ك رذأ دقف

 وكلا 35 تاراثبلاك نوكنم اهنف بورض مالعالاو ؛ مالغ انأو توم ىلع لأ

 0 ْ اللد دلاتمر و اقاقثأ اهلثم عت دال ىتلا ةفصلا تقئاو اذا ةفصلا نوكل

 8 الإ ىل لق هلان حييعرتلاو ديعبت د سيسأتلاو ىمالل صاهرالاك رخأ ةبدورضو
 ؤ  دنعوا بلم ثدح نكي | ءايشأ ءءاوم لعل و ءداوم ليبق وأ هدلوم كنع تثدح دنو

 / 0 8 اذه نوكيس وأولو صعأ هد داريل اذه ناو صال اذه ناسانلا لوق كلذ

 نسأل وحيشرتلان ْؤنآف رلا ضمن ىف بكا وكنلا ضعبل ثدحي يتلا اوذلادنعز ولو

 5 0 هلجةبكر تحن ن هم ءألا حجورخ نيحو ةعرقلا دنع باطلا دبع نأش متفنلو

 ” ةماعخ 0 ٍِف داز لحرال م اذا امم كلذ ريغو لداألاو ريطلاو ليفلا نأش نذ

 تناك دايس ادبأ م هذه ه ىف ا هذه مه تناك ناف مم مادبأ عقوت لاو هر



 5 1 وللا اوكردبمل نبذلا ءارعشلا رعش لثم انودشأ نأ الا ص
 رادقم ىف مالسالا لبقر مقلا لوق دقو فورءم م رعشو ريثك مد ناف كلذ دع !

 مهدهلبنأك نم رعشأ مك دنع رك .؛اوأو راما كرات ناو اننيبام لوطأ رهدلا نم ا

 الالم الو ءاسفن> الو اسوراظم ارح الو ال دو عدال مهدحأ ناكو 1

 ىاوكلاك نأ مدنم دتحاو ند 8 م فيكف اهيف لاق الا ةيحالو ةدود ٠
 ىلا اهرك ذ نع مرمجأب او اوكسما فيكو اهتم ةيوخالاو نع امسح عم ةضقتلا ا

 هل رك ذ نيج لو هيلع هللا ىلص ىنلا نا اندلع دقو مموصخ هيف عمتج ىذلا نامزلا ٠

 لبق مرل لاق نكي و اورصن يبو برعلا هيف تفصتنا مون لوا اذه لاق راق ىذ موب
 ىبو مجعلا ىلع نورصنتو اذكك اينأش نو اذك انفع نوك هب هيلو نأ كذا

 ضايضقلا اونراع دق مترا 0 نزلا ءالؤهو مزاخ 3 ن رش ناك ناف نورصننلا ٠

 ظ هاا رب لل ن نأ اصاهرا تناك نوكك نا ركدتسع س ل بك ركل 1

 ةسفنب م هيلع هللا ىللص ىنلا | اهدبش ىتلا راحفلا مايأ ىف مزاخ نأ ن ريش يكف ١

 نع ربو اهوكدشنأ يتلا راعشالا هذه ىف لوقنسو اورصن هن اشيرتو ةنانك ناو 1

 ةلوق ماقال اهريداقم
 لظم ليل حينج ةقيقعلا عمل * ردحتم نم يردلاكض قاف 8

 م رالا و ضل ندا 1

 مايه ىلا نب خور بحاص ةماسال رخا تايبا يف تيبلا اذه نا. قحسا وبأ ىنربف ١
 ةديسصعقلا تاهو رعاشلا مق قاعسا ىلا رتخ تمهنا ناف اهدلو ناك ىذلا وهؤ |

 سعاشل ةحيح ةديصف نم صهوملا مص اححص اتم الا اذه لثم يف لبش ال هنأف ١

 اهم ل ل ام نيس لوقي نأ عيطتسي رعشلا لو ن ند ملك ناف الاو فو رغم

 خور هل لاف يذلا وه اذه ةماس أو تنبلا اذه نم دوج ١

 ةماد قيحز نم #  ةفاس ا ىنتسا 0

 ةمايقلاب رفاك * ىلاف اهينقضا 0

 رجح ن سول مدشنأ امامأو هلتق ىذلا وه رنشلأ اذه ئ

 اننط هلخم روش 9 # هعبلب يردلاك ضقاف 00

 ( 1-حيوان  فج(  *



 ا ْش 1 هز 0

 0( 00 وربح َن ا نيب لوصش 7 ا 1 ا و

 3 357 م مزاخ يبأ َن رغما يلا هر تفصاىذلا ر هلأ اذه ف ةاورلا تن َط دقو وأ

 8 ع سا ايفا ضب * !مشحجو راما اهقهرب ريملاو

 ْ . راجلا ندءالو بكو لا لا ةنارا اجلا ودع اوفصل نا مهمدأع نه س مَ هيأ اومعزف

 5 0 ةاورلا 0 ريثك هتامث ةحا دق مم ني 2و هرك رش رمش يف اولقو بكوك |١ ندب

 5 : 9 0 ىتلا هيديصق رداد و 0 - ني هنأ

 ا بيلا 0-00 5 ا ىْضلا د روش نم 0 امو

 . لوقلاركذنيح سيل اطاطسرال ةنولع ! ران هلا ف هلار ةفسالفلا 0 ءامدقلا ت كك يف

 . قوطلاو سوقلا يف لوقا عمو بئاوذلاتاوذ نك وكلا يف لوذلا عم بيلا ف

 < .انافن نوعزف : هيلآو نوني ا 0 5 لثع من ل ناف ليالاب رءقلا لوح نوكي ىذلا

 - نمو مالكلا 0 ةبج نم ب تان كلا 0 نمو م6دايزو ةمجارتلا ب تبذك ند مدجوت

 1 تطير مداقت كق هب 0 ند وخسنلا داسف ة 4رودح نذو هل ىلا ةغل لكم - -رثأا لمح ةبج

 | فورم  مالكلا اذهو دأ فلاو لدا نو خنمأ ل ا روهدلاهنود

 ' انطحأ أندجو امو لهامل هيأ ىرحعلف يدوالا هوفالا روش ْن م ور أم امأو“ حبت

 5 بلاذأ هوفالا ملع نأ ن .ق كعلو ةعون صم ةام يصقلا 1 ف كش ةاورلا ْنَم

 3 اد 9 هدول الا طن دحأ اده عدد و و ىلهاج وهو جرو فذن ىهامنا اهارب

 هَ ةع ونصم ةديصقلا نأ ىلع عا

 هلو امو يناروللا ةدردصق ريس , ىلا لوقلا نب عج 5

 . رطع ة ةمضهو انتع الفان * يس هرغل يد هأ رادغلل اباخ

 رمد :لينا ند لايعلا يتسأو ند # حبلا فدرص نمد رب سف لحأ و

 بيرم ند بارلا لفلفلاب ىنأب يتح رهام نوكي ال رحاسلا نإنولوَد سانلا نال

 0 لاقف دنملا ذالب ىلا هبك سم هلعج يذلا ىبظلا رك ذو ةينملا هنأرما مسأ ةريرشو

 ١ 0 2 ي نعل ١ ربك هيَ كرماض 7 يظ ين دالبلا ب وحأو

 ناب +



2 

 ل ظ كلا 0

 ىربتراخلا اب وهو 0 ةازخا هريد م 5 ظ

 الا هارح لخدب ال شحولا عيجج نيب نم هرذحو هئبخ نم-ىذلا يظلا اذه لوق ْ
 لبللاب تيرافملا عم ىرسي ىذلا وه هاشغي نأ فاخ ام ءاقثت هانيع نوكتل ريدتسم 7 ٠

 ْ هلون امأو تحت ناك ذا ائزاه ىب اكحامط ٠

 2 ةفضل هشع 3 5 0 أ نورا بسم 4 3 5

 ا

 هده ا 00 اهلا 0 0 ةنزعأال ص ند 3 4

 هبال هدو الو ءاملا دربال عأب ا تا مك نماب :كسلأم 6 حصاحصلاو دلل ٠

 الو ربدغ الو ءام متم أعيج ظ ملا قو هلك فد .صلا ىف قايفلا هده طاقوأ ف سدل

 ةفيصلا اهم كلذ ريغو 9 ءااعثو ب ار 0 | ءابظن ع لآ ماقتسا اذاف ' لعو الو ا

 سيلا تاتفا ن هم نال كرتأ املا فل دمج هر ة اهبف قب لو هلك ظيقلاو الك : ٠

 يف بدعم هلا نكلو ادو ىف بجعلا سلو كرا بط رلا تاننا اذا ءاملا برشل ملاذا اذا 8 ٠

 نا لاع ّ يندايف طق ءالا درب ١ ازعام ليقع 0 نأ يحصالا عزو“ ءاملا ةرئال نبا

 اف ى علا ةبوظر || كلش اهشيملام قرولاو لقبلا ن 0 هيف نوكي .لازءال مهداو نوكي ٠

 1 ناطلا ذشأ هتبلطل ءاملا ىلا جات 5 اهشحوو م ارو اهؤايظو ءاث هدلا تلاع تناكواو *: 5

 نبا 1 هده 2 0 4ع ْط ف 00 هشيعلأام 3 1 2 ا نان ٠

 0 0 نال دح نم هلاعفأ 0 لا 0 1 ققاامالاو 0

 ءالء وطمس كو ةيافكلا كملت ١ يمل اع" هللا مسقف كلذ 2 ندم ليبس ريغ 4 دع ناف نيكفلا ٠

 ىرعشن شحولاو ناويملا فانضأو تارشآارك ذزق ادياملو رابتخالاومالتبالا ٠

 بئارغلا هده نمد أريث 5 8 50 ليكم صو بايلا اذه ف هل ناف ردهتعملا سك

 ناك دقو ةغيلبلا ة 4 ظعوألاو هب كم جملا ةكلل نم ةريثك هوجو ىلع اذه هنو دئاونلا 3

 نأ ريغ نمد ةءاورلا هل عرش ردش تارِغطاو عابس لأ هده 0 نم 7 نأ اننك .

 رعشلا ظفح ناف كلذ لوا امأ ةريثك اروعإ ناعمج اههنكلو باتكلا اذه ىف اءيبتكن 3

5 



 2 . نك

 ناش 0 ظ (ةلشألا

 ) . لفلا لا برضولا جيتحا ناو ادهاش ناكوتنا او قلعأ ناك اح اذاو سفثلا ىلع نوعا

 ظ 3 مقو .نيرعشلا نذه َِت وع ىلع فانص ذل هذه ف اندنعام ائمسق اذا و الثم ناك

 ظ - رمتعلا نب رشب لاق ظفملا يف دشأو عامسالا ف قثآ ذك + يميق ايمم اهرك ذ

 5 ظ ريا هناع كرم مياكو * يننلا بالط يف ابأد سانلا

 *  رفزاطو ءاوع اهل « ثْؤذأ اهبشبب بؤذناح

 رحس هثنن يف هل لك « ايس ىدبأو ىضوف مهار

 رفلاو عيفتلا هيدي نيب « هناحبسو هللا كرام

 رفعلاو لدتيتلاو يذلا مهلك هتزر ىف هقاخ نم

 رفقلا هنكحسم نمو هيف * العام اذا وملا نك اسو

 رعولا اهكسم ةناجو © قهاشىف مصعالا عدملاو

 رذلاو خارلا لفتتلاو * اهرحج ىف ءامعلا ةيملاو

 رضنلاو لفونلاو لهسلاو * ابحابر ثغرت ةفقلاو

 صز اهلو رارسع اهلل « انملظ -_:رم عانرت ةلقهو

 ' ااهدتع ورث نحأ « ةورش ىلع راثلا مهل

 رفص هنطل تافرتعو « اهدالوأ لك أت ةيسضو

 : ر كف هل سل مجنم « هنذأتو مطلاب 0

 ,سعذلاو سانلا هثو_ثخ « ملع نم بحأال فيكو
 رت_س اهنود نم هلسيل ## لقاع اهرصب ةمكحو

 رقص هداطمل ثغأو « افصلا نأم ق 1 ةدارح

 رعذلا هنود هارع دقو *« هرذع اف حاس هحالس

 رغبلاو ةباكلاو ليفلاو ه اماع اذا درقلاو بدلاو

 رحسلا |هئاياغ ىدم نعو .ه اههيجاعأ طرف نع محي

 ردملا اهبجمي برقعو *« لظن>- ىف مضخم ةيبظو

 . رعبلاو ثاورالا اموش « ةنالمحب ىدست سفنخو



 د

ا مط © اذا ىحنو درولا ابلتش ظ 1 00
 رعألاو ثورلا أهل

 ره بعدي دلأاو ءامل ماما شيلا ةرافو
 رحجلا اهل ىلح ةيحو 0 ة-ح ىلا ىرسلا دفنتو !

ل هدهو * ةلبق هلام طوف رهعو
 سس هرفكت ل

 رذع احل سيل نا ربخم « ابعسل نم برقعلا ةوقو .

 بجاع بحي هيف ريبلاو
 35 9 ٠ ء : 9 :

 ةدر> ود فرشا رئاطو : ٠

 لبود ىلا ىوأت لمرتو
 ةرف يذ عبضلا ملاسإ ْ

 رئاضط هلإخ حس و

 جم وذثافةحلاو ثنلاو : 0

 ةدحوذ لمرلا ف صئاغو

 اك اهلا قشلاب ليع
 هفش دق درولا نابرظلاو

 ايلولذم تضل ةنه 3و

 اقنلا ىعافا ءاملا درئال

 ى وحلا باع للا سك و

 تاغابل سيل ”ةناللا

 ني

 د
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# 

* 

 ن

 نق

3# 

 د

 نب

# 

 انت

3# 

 ان

# 

 د

 انت

 رفلاو ثيالا قالت اذا

 رك و هل سبيل رئاطو

 رسنلا همش ركدعو

 رهسغلا محرلا ىف اهمرثا

 ردع هل شيل باسو

 ربو هدفسإ قلرخو
 ر-هظالو با هل سيل

 رحل هتثو ىف و ىت>

 سصهرلا هّت_ضور ىف ليم
 را رجولاو اشكلا بح
 رعذلا هكلهأ | ولو

5 

 روق هزرحأ وأو : يش

 رصحلا همه لذ عمو

 رجلا ابق رك

 رجحلا مدتحاو الغ اذا * اهلل ظلمرحلا يرذ فو

 رمقلا رسيملا ماس يلمعأ

 رسألا ةلو سأر ثيالاو

 كا اا هينو « به

 ألا هلو يضقب للف « يوفلا فيمزمت نك ناوي
0 



 0 ةرغ“ يضفارك « الو ايف 0

0 

 رفسلا هدم ذرات ارفس 9 بسس يف لآلا رف 1

 رفك اهدنع هلامف د ام لبح - ىف عضو |مهلك

 رزش ةاظحات ار ناو در ةمه نم كماسإل تبغا

 ريدلا هسبلب اقاك # ريدم هتلاس نأ ضرع

 22 ردكم هلو لايتخا هل « ةبلق نئض بخ هلبأ
  رعلا مهف اهوقرافو * ابمساب ةعاج اولحتناو

 ردن الو ىاز هل سيل # ةنول وذ جوعأ جوهأو

 2 6 ضنا مهرغو * هلثم هسفن ىف هرغ دق

 0 ةلوزللا نع وبط « < مهف ةكملا ميال

 سمأ مسرعسجي ةنالثا مهم اف قش مهم ولق

 رزخ مهنيعأ مهناو * ا

 رقللاو باصلا هيدل ايعأ « ىذلالاضملا ءادلا كئلوأ

 000 ريصلاوسفتلا ا زعنسح * ةليح هل سيل نم ةليح
 ةا « اضيأ ىدشنأ لق

 |( 00 للا ددع ابنط رصقب ه ةوشح :اذ لالا رت ام
 0 حفظلا رئاو عبس لكو * اهسانجاو شحولا دياوأ

 7” 0 ركفلا ىوذل رابتعا هيف ه جماه جم وذ هضعو
 وما ملا ىف تاملا معاطت « اهلذ ىلع طقرلا غزولاو

 رسلا يف برقعلا 331 * ةعبط يف دوسألا سفنكلاو

 رفقلا دلبلاو ىرولا نيب * ةثينم ربلا تارثحلاو

 ىردب نمدنع ريثك ريخ «اهرش ىو رش ابلكو

 | رتل ىف نال اذه ةدع « هبت ىف للاب ركت ل



 ١ الماش يغالا زب 2# 0 0

 رق ىف نامسحلا ةيفخ < بأ نم قلخلا يف ىر 5

 رحفلا حضو اهف راح * ةركف ىلع ركفلا اهزربأ

 .رسلاو ا .بحاصو #2 دنا ر نم لقمعلا رد هل
 - سال ديهاشلا دن نان لق دع 2

 رشلا نم ريما لصفن نا * هلامفأ ضعب ائيش تاو

 ربطلاو سيدقتلا صلاخم # هير هصخ دق يوق يذ

 رحنلاو موشيملا جرو « اهناسناو نيملاك تنأ لب ٠

 رذلاو بلعثلاو بئذلك * ةليح مهراك ا مهرشف 2

 رسألا ةدش نم ىوحامب *« ةلعةرلب ذق ثيللاو 20#

 «  رصملاب هيش هرانو * اطباخ ةتطخمل را ئ

 كلا نمرفلا عضاوم « هبابرأ فرع د فضلاو

 ريصلاو حراملاو مسالا ىف ه اهرادقأ ساسحالاب فرمت ٠

 رقفلاو ةجاملا بحابص) © نابحي الف نورقم تخبلاو

 رسخلا ةركس اهنم نوعأ * ةركس ىلا تايافكلا اذو
 رفلاو ةوبللا ترم رش « اخذ عم ءارثملا عبضلاو ظ

 ميدلاب يج دقوأ رْلاو * يرولا نطبب ثبللا ىلخولو

 .ودرصلا ىلا هيرق نيبام » تضفضف ولو اجراال نأك ٠

 رذملا يف ملأ نا دعبف * هرش نم تافا نا بئذلا
 ئقرس هفارعا رصنعو « بللاق هلف سلج لكعو

 قذبلاو ضرالا ميلر لثم 7 ىلع مف ةفرتلا عنصلو .

 نكسفلاب ربك ب لاتحي # ناب يرحا رسالات :

 ركملا ىلا كاذ ةعروسا يهاذ هود_ع ىر 5

ذا ير 22
ص # قطي ملاذا ب ب

سر تءاخ جا
 يرخت ال



 يرجي وأ مدق وأ مجحت * هرذق ىلعف ءيد لكو

 ريولاك ملعالا و ليفلاو * هثبخ ىلع فذلاك دلملاو

 رقصلاك رثعألا ثفالا و * هءاس نا و | راك ديعلاو

 ردقلاو يأرلا يف اوتوافت « ابس ىدبأ نيدلا ف مبنكل
 رسثلااذ سامقلا أ وبصانف #2 ممالحأ ديلقتلا رمح لكل

 . ىردب الو ىرجي نأ هركي * "'ىرما نيمبايندلا ىلا رظناو
 رجا و رخصلا نيد عمج نإ ةءاعمأو لقطلا ِي ظ أم

 « 2 رطملاةقثاف ةبيط © ابشي ىلع شيبلا ةرافو

 رمغ ىف حبس ره6 * حاج ىف حبس رثئاطو
 رددلاو ةفرسلا . ةعنصو #* هوس> 1 بئذلا ةعطلو

 ' رحملا ف ليف نم د # لهم ف نادرقلا معسوو

 رعذلا ةدش نعم اهرخؤم #3 وم 2 لخدت ةيضو

 ردلا لبق نم اهعيرب صلناق ىلع مزملاب ذخأ

 1 لا ىف ممسأ ةرأرم « هل فلا ام رخآ مدقلاو

 ردهلا ةلئام ةقشقش « رزاج اهدع نم ي ربالو

 صضاالاب ماسلا هعانشأ هد و لاحط فرطلل شبلو

 نبملا اذ رزالا هفرعي # دقو مع رولا داؤن ىفو
 رحبلا يف شاعابنم ناك ام * ةيوعأ ناتيللا رثك أو

 يرهدلا كيمسلا غامد الو * ةحلم قس تابل ال ذا

 ٠ وبلا ىف ةلعلا يذ لذفك * همسج ىلا بزعلا ىف خدت

 يرجلا كلفلا لاثم يلع + اهناعأب اتقوا زيت 0
 امتي



 رهستلا يف ءاونالا قامت «٠ ةدسسم هلف سند لكو 0١
 : صهدلا ردا ىراو مم أبايل ف ربظي ذم رديلاو

 ردق ىلع رهدلا هجازم * نكي مام مطلا يس 0

 رحشلا عساو بارج ىوس * هفالزال 'ىث هل سي

 رظش ىلع بوبنا رط_ثف * اضن اما 3 رلا لفتتلاو

 رزج اذو شاذ هدمت « رفا اخأ تيللا ىأر 2

 ريسملا يف كلذ هميطأ « هل امامط رثللا ىأر ناو.
 .خصلا يف م هنو * ايفاو هبلخم يأر ناو

 1 00 ىلا لوا ريعلاف 2 ملغ يلا قد ثلا ترهم 0

 ريحت ندم انما هريدز # مث فرقا ىداعي امو 0

 ركلا اذ لاتخلا رحسام * هعبط لظارللا ملم ْ روظلاو عالضالا ةدشنم * هببكرت لصأ يف ذ ىذا ال وأ

 ١ ريسقلا نم تلا رشنمو # صماالاو قلثغا تر ناحبس /

 وزولا نم رجالا :ترتا ا: ى رن ايف ريكفتلا ىلع ربصاف

 رفز ا و ءاوعا " »* بقذأ اشم بْؤذأك

 ىدلا ابمد يد 0 6 مثالا ة ةئنا ا ىنوكت الف ١

 « قدزرفلا ؛ لاقو » :

 | ىلع لاخا امو 4+ حاصل #َ 1 ىارالإ ءوسلا تا :ذكدك

 ْ (نسد ناوبح - 1؟) ظ 0

 لوألا ادع تمل و 0 َى 0 1 أ ةديصق ريس قا 7 هللا لودل لولا ا

 هلوق ها لاذ 0 ءاش نا ةيناثلا 0 ىفانلق

 هنقزأ هيلع تدنو مه ١ اضع ىدأ اذاف لتقلا غلب ءاسالو ةدارفلا ص راع دق اهتف ِ

 زجارلا لاقو هتلك او

 ةلك أ ىلع مزإاو هتوادع ىلف ءاوس امهوادحاو الابقا ناسننالا ىلع البف ا ميل



 "ناك و .ناسنالا كرتو هلك أو هنزف ىدلا هبحاص ىلع بنو مذا 2 اذاف

 ظ / ثدح و هنم ارشالو قاما اذه ع نم ذل اتاخ ضرالا ىف لعأالو هامدأ دق امهدحا

 ظ 1 ثدحمو ةوق لدن ع كلذ ىف هل ثدح و عمطلا هيحاص ىف هل مدلا هتنيؤر دنع
 ا نكي ل امهمم كلذ أ دم اذاف ءاخرتساو فعض امهنع ثد 42و تربو نبح ىدملل

 32 نيحدسالا ظعل و دسالا ةوق فذلا طمل / ثيحرعأ هللاو 0 1 نود

 " نم غارفلا دعب ةرهلاو رملا يرتميام لثم فعضلا نم مدلا رثأ يف ىرب اع براهلا

 ' ىلو اهدفس ًاذاف اريثك اهنم ىوقأ ةرحلا دافس نم غرش نا لبق رحلا ناف دافسلا
 - كلذلف ؟ريؤك ةنم ىوقأ تناك هتقل نا لاخلا كل ىف اهناف هل ةبلاط هتعبناوابراه اهمع

 ّ لالا كلت ىف هنامدعيال 'ىث اذهو قلاح نءهسفنب ىن راعرو برحلا ىف ضرالا 2

 0 . بئذلا يف لوقلا نمهعضوم ىف عقيس باب اذهو كلذىف ةلءلا دح ىلع نوف هرأ و ١

 0 هلوق امأو كلذ ريغو ةءاورلا 00 ل

 1 رفملاو لثبتلاو يذلا # مهلك هتزر ىف هقلخ نف

 1 13 الو لابلا سؤر ىف نكسي امم وهو لعولاب هيبش لتبتلاو عبضلا ركذ يذلا

 1 كلذكو طسدنلا ىلع دو# ل_ الو رفح ال سيلو لاعوالا كلذ.كو ىرقلا ىف

 ا سعاشلا لاقو لالا سور ىف دومت لمح الو رفح ءابظلل سبل
 لدلك لوعزلا ىنك * نيمرادلاب سدركت لبخو

 48 اضل لاق و أو

 ' الوكشم 0 باضحلا دنع *« هلام عافيلا ى 1 يف ىللاو

 هلو امأو لاعوالا ثانا نم ةعامج ىورالاو ىورالا دحاو ةيوراالا دلو رفملاو

 00 نعولا امك شم هب ادوا» قفاش ىف ىف مصعالا عدصلاو

 ْ ذاوس هنم مهلا فو شايب هتمصع ىف ىذلا مصعالاو لاعوالا نم باششلا عدصلاف

 ١ نانلا ةبألعاو ديدشلا ظيلذلا راجلا بأملاو ءامدع ىثنالاو ةدسج نول فلاخت نولو

 1 7 افهم لاتو #رتلا نودبم اضأ تالا ةظدانلا
 تأملا نفاح ةنسنالا توذ + هنأك نبجامر ماما اجينف



 هس را

 ركب تاب امنأك ةتاع « هفطع 0 رش ميسا
 ظ 1 .ةنقامأو

 رذلاو غارلا لفتتلاو « اهرحج ىف ءايملا ةيللول 000

 ةلاذلا ىف لدثلا ه برضيو ثيلغاو ناغورلاب فوصوم وهو سل

 ةفرط لاقو ناغورلاو ثمحلا يف لد ما هن برش 0

 2 هحضاو هل هللا كربال « هيعاستنكه اال 1

 ..ةحرالا هلل حام ء سم غورأ م :0

 ١ « ةمصلا نب ديرد لقو» 0 "5

 تااعثلاغور ءارعلاب ن نوغورب #4 مبتكرق مهكر أ دق ةرسو

 « ًاضيأ لاو 9 ظ ل

 رجح لك قف هسأر سدب * نو" نآك نأ ت ناش تسلو 0

 لاقام فئاطلا طاح نم ملسو هب هءلع هللا ل ا بامصألا ينثلا ندع وأ لاق

 نانصملا نم زرباف رحج ىف باع تنأ امنا هئع هللا ىضر باطما نب رم هل

 ىلع لاب نايلعثلا دجو نيح فلسلا " ضع 0 باعثلا ةلذ يف لبنا اممو“ الجر تن

0 0 

 للاعثلا هيلع تلأب ن نملذدفل عونا ر نأ. مثلا 3 7 هل ّْ

 "ا لال ى ذر لاقو الثم املس

 فاقملا كليوتحم ال وسعأ تنأو *« ةهافس دعس ن سيق ىتينخا ١

 باك نابعث ىلوملا طقاللا نم * سكعتم افقلا دمج وما تنأو ٠

 للاعثلا عايسلا رش نمو مهلا * باعث ريغ اوذرعي ملا وبسس اذا .

 *ي كلذ لثم ىفاودشنأو » ظ

 هئا ىضقنتال ىهدلاو « هفرصت ١ ىف ىهدلا بأم ا



 ارنا ةيرنر » ابطسبق انئامآ 0
 1 ةملابش همار لع تلا ه دسأ نميهدلاىف انما 0

 0 رهو دوسالا باعثلا نم ىلغأ رولا يف .سيلو ربولا مر وهو يع العلا يف

 ا / وهو جالا هنمو كندنفلا نيبو هني ١ لصفال يذلا ضب لإ هنمو بورد

 نمل 0 ريف ع هب رطش دخأ ةيوبالا ةةلخىف هبيضق وهو هصانا هحاعأ ن نمو

 رمتعملا نب رمثن لاق كلذلو مو ب طع رح الاو

 رق لغ بوذا ر طشف * ىفلاما غلار ١) لفتتلاو

 ا يفارعامعذو عابس اراك عم يرحب ةليطاو كب آلا طرفل هنكلو ادح نابَح عبس وهو

 07 يأرف هناك ىمو رخ ىف راص يتح هغوار ١ هل بالكب ةرص هدراط هنأ هنم عمسل نم

 هتبدمنف لاق نيموبو أوي نم تام دق هلأ ةيعاوذ هلخفنو هنطل ركز دق وه اذاو اتيم ابلع'

 ترثكال هنأ ةماعلا ثريدح ىو“ ءارك يف راصف ةبثو يئوف بالكلا ةمحئار مثو

 تمفرتف ءاملا ىف هيلحر لخدأ 9 ةقيلاماو ةفوصاما هيفب لوانت هيورذ ىف ثغاربلا

 سمغ الذ همطخ ىف نءمتجا ىتح ال وأ التو هدب ٠ سمغي لاز اف عضوا كلذ نم

 يفابك رأ ر 0, اعتلمتشا دقةفوملا نأ ملع اذاف ةفوصلا ف نءمتجا ال واذ الأ همطخ

 ناك ناو هبعأ اف اح ثردحلا اذه ناك ناف ابعيج نم جراخ وه اذاف بثوو ءالا

 سرفلا ىثم اذاو سيكلاو ثبملا نم هيف ىتلا ةليضفال الا هل هولمج ل مهماف الطأب

 . يارا لاق ةيبلمثلا ىثماولاق بلعثلا ىثمب اهبش أيشم

 اماست دق اهدلج ىتوم ىلاعث « | ماك نائلاب ي هك ليخو

 سا هيدشا قو قرسلا د وي وذثلا ليفط نم ينءللا اذه قر ىعمصالا لاقو

 ذقنم نب رارملا لاق هتيشم

 را زو شك راذاو #ٍ . هيرج ىندأ بلعثل ةفيم

 « سقلا وما لاقو

 لغت بيرقتو ناحرس ءاخرإو * ةمأعل .ةأسو ىف الطبأ هل

 | هلو وه هانعم قرس يعئارلا نأ ىونذلا ليفطا ىدصالا ركذ ذ ىذلا تببلاو



 0 را هر ىتوم بل 03 اهلك نا 0 ىغل ها 1

 لس بأ بد لوق جوف اودشأو

 اهباوح ةربغم ءاروز * ةيباج مار ال ةدلبو

 اهيلاعث ةيه روم حيبصل # أم نيفزاع نحال عمسأ

 اهك انم مقف انه تاذ * ةرذ اذع اسمرع ابتفلك

 امدانج لق رجاه # اذا رمل رص ا بقا 2 000

 ةماظلا را د اولوه اذا منال ب املا ةدشب باءثلا فصو دق اريهز نأ ىدنع ىثلاو و

 ةسفن كامو دق رعاشلا نآل عزف داكيال نم عزف الااو ركذ 1 . ل نالبما و ةيشح ولا ٠

 ماس ١ ثلاق هنبخو هلاذنتسا يفو لاحلا هذه ف نس شرالا هذه . مطق ىلع ةءا رجلا ٠

 رسال
 برد رئاز نم هناز الو « ًارمعم هللا نزال ار معم يراد 0

 باع” تئجذالاب سلا ىف كلن أك «'ةلذو نزع كاواع اشدامأ 0

  برضلو هيلع ىني نأ قدا # ردهعم لفمأا رئاز ىنيع 1 1

 * ع نب ليقع لاقو 9 :

 ليلذ ليمزاي دبع كلاف * سرعه كمأ كانا !نمأت ٠

 0 :1 تاأوور< ىب حبصأ * ةبرض فييسلاب كد رضأ ىت ِة٠يناو

 ةدايمنبا رعشدشن : انةع فلا هده رع وهو اطيب فيك و لاق باعثاا دلو نم ِس رجلا

 امروت داطصيف انايحأ عدخلو * ةرص عد ل ا 1

 اهروسنو أمايقعتهرفناو * ةرم 0 ديصلا يرا وضو ىلد

 دواد نب ناماس نانومر تك ىاع نبال ليق لاقف ءابقفلا ضعل هنع تا د

 هلو ءاملا ىلا جاتحاف رجحش الو ءام ال ثيحو ىرارباا ىف راص اذا ناك مالسلا أمبي امبيلع

 دبع ه4 عقبف م مطلا هل زربنو قيقرلا بارثلاب خا هلا هل يعل نحو دهدملا هناكم ىل

 نأب الا هيلا لصوت ال ىذلا ضرالا ر ىف ىلع لدب وهو بارتلا كلذ تح ام

 عفتني مل ردقلا ءاج اذا ابن للا يضر سابع نبا لاق لاق سيكلا مهقلا هيمرتلا 2



 ١ 0 وذملا

 ظ 10 الا نويملا مرش كاذكو « ةلاقم قودصلا رهن قردصلا ريخ
 باعثلا 1 م غا غار دعولاب # هزاجي ديرب هل تودغ داق

 ةنع ىلاعت هللا ىضر تبان نب ناسح لاقو

 ديازتلا موب فورا نع ءاطل « دئاعألا هوجو تهاش دنع ى

 دصارلا ضعب ايعأ بلع افق « هنامأب ىنبذا فيض ناكاف

 «دشأو» 0

 نر بلامإلا_بارقأك ابحت + هلع قسبو اقذم هءرشو
 ْ ساد ص ن كلام لاقو

 ' رتمغلا ةبعل نيملت ال * رضلاب ىدعوللا اذ اهمأاب

 رخ كمل عيضأ تاع وأ د نه لد نوكيا نآفاخأ

 رف لامش موب يف ءارع * رفظألا ةليخم هب تجاه

 رجم يذب سيل درصل *« ىعذلا قثا اهنم لوحي

 رزشإ اهمان اهنم ضفنن * ربنلا ةورف ىلعأ ضفنت

 « رمخلا هرشلا ن زواك اضف #

 ىأ مسا ناك ى رطقبلا لاقو نئءمطم ناكم دهرص ثدشالا ركذلا باقعلا ةايذ لا

 ١ 'باقعلاو ةاينغ ى ى نم تنأو ينرغصتا لاقف ريننداب هالوم هل لاقف راند صرف

 ا دنع ب باعثلا حالس دشأ نمو ًامهردرشع ين اناووهرد فن ىثالاو هردب ركذلا
 58 مدأبرملاتلاقو' َّى رابطلاحالس نءراكااو 1 ونكنا هحالس ترا نايا 1

 1 نم هنكمأف هيقل اذا كلذو ذفنقلا لثقم باط ىف ةببحت هلو ىاعثلا حالس نم نتن و

 بجعل نمو «هنطل قا سم ىلع ضب كلذ دنمف طسب“ هن كلذ لمف اذاف هيلعلاب هربظ

 1 و هلك اي ايف ذفنقلا باعثلا ديصيو هلك ف اعادق بذلا نا قازرالاةمسق يف

 |اسن ؟ ةيحلاو ةيحلا ظمأ ملام تايملا يف هعينص كلذكو ابلك بف ىنالا ذفنقلا

 1 د لو ديا خاف سب داراو هلك أ دارجلا ديس ديصي روفصملاو هلك ايفر وفصبلا



 لال اك فال ال يحل

 ةابنلاديصل ةاعاو الكف ةادلا كرصل روسزلاو رار ىلا 0 _ 5

 هلوق امأو ارلك تف ةضومبلا ديصت ةيابذلاو اهلك 0 ظ
 رضنلاو لفونلاو لبسلاو « اهحابر ثعرت ةقلأو ا
 لفونلاو بارغلا لبسلاو ةدرقلا دلو حابرلاو غضرت ثعرت ةدرقلا انهاه ةقلالاف

 هؤرأ رفدعلا ن رش ىندشنأو ةقلأ ىهن كِل ريثو ءاسنلا نم ةيرح لكو را

 *« قلالا نم ةقلأ تدجو ىتح + 1

 اذه نمهعضوم يف هدالوأ بضضلا لك و رخصلاو رط ىفداغو لقملا ار 5 ا

 مجنمهناكو ىملاب جاجدلا رث رؤي ىذلا كيدلا وهو نافرتعلا ىف هلوف كلذكو باتكلا

 1 رك دانس انملو هعموم ف داردلا قام اس 01 بال رطسأ حاس ١
 هلون امأو رشلر غش يفااروت ذم ناكناو

 * رقص هداطصل ثنبأو ه 0

 *«ل ١
 رعذلا هبود هارع دقو هرذعأف عر ةحالس 000

 عزا نائسك هراقنمو ةدش هنم دها وهو دعا ندب نم متعأ ثخألا ندد لوش 1

 ءىثلك كتهو رارعلاو رحشلا قاعننيهاشلاو رقصلا هل لجين امرو برذلاو لوطلا ي وة

 رقملا نأ لاح ىلع هنأ الولوهءلع هل ةنيعم رهااتلا يفلاصخ هيف تعمتجا دقف لوق ا

 ان ءول لضن هنكو هحالس ىف ىلمعأ دف هنأو لع نمو ًاضارتعاو اريد هينأيام
 لاقدقو تناك ام فاعضُأب هيلع هنأ رج تراص قح هب رهم هيف هعيطأ الو هل يزخ 7 !

 هيعس نيو رمت كلل دبع لتق ىف ناورص يب ض َ

 ْ نقدم ىلع نذتجا ريطلان م ثاغب #3 هيواتش ذا ناورص 5 ناك ْ ١

 هلو أو بجسلا نم اذه لو ا

 رغبلاو ةبلكلاو م # الع اذا ةرقلاو فدلاو ] 1

 ضو انركذ .ىلا هذبف ميلعتلا دادزيف معو سكب ىحو نقلي ىذلا نا

 . .ةيكدلا ىف نأ يرمعلو مثلا رافص ىنعي رغبلا هلوقو باكلاو ليفلاو درقلاو بالأ



 هلو امأو ابعل ةيشيهلاو
 1 نقلا اهبحمإ بر-ةعو * لظن> يف مخ ةيبظو ١

 7 صف هارت_-5 لظنألا تعر امر هنأ كلذو بر.ةلااذه نم تعاطى ىلا فو

 نم ليسي هزامو فصنلا كلذ غضميف ةفصألا دق اهدقيف ةظنح فصن ُط ضعلو
| 

 7 ىزتملا نجح وأ ىنربخو ؛همعظل ءالحتسالاو هل ذاذإتسالا هيف يرن تنأو هيقدش

 ” لالا برغي رحبلا درب يظلا ةبك أطناب يرأ تنك لاق زجارلا لثيمعلا يبأ لاخ
 0 'يىثىأف هانالا. رمق ىف عقتملا ىونلا بلطت امنأو رمذلا يف اهسفنب رن رفملاو جاجالاو

 7 لاصخ رك ذنسو لظنحلا ةراص ناد و رحبلا ةحولم بذعتسإ ناويح نم ا

 ا / لمقلاو بضلا نأش رك ذن انساو ىلاعت هللا ءاش نإ هزك ذ هيف عقب ىذلا بابلا ىف ىلا

 ١ ْ هلوقامأو ةرع ءانرك ذ دقانال ثور !او لءملاو

 ١ | رته بحي هيف للظاو ع« اهل ماما شيلا ةرافو

 1 ضاوغلا يف نوك:يهو ىمست اذكه نكلو ةراش تسيلو ةرافلاهبشنةس مود شييلاةرافناف

 | 0 ادد لابو لبتسلا نورقك ةريثك مومس اهيفو ماضعالا تبانمو ضان :
 1 0 مومسلا ضعبل مسإ شيبلاو اهذتغلو مومسلا باطتو ماضهالا كلت لاق

 ا هوق امأو تايملا ىف لوذلا باب ىف ةبماو ذفنلا نأش انرك ذ دقو هنم بسب

 ١ نعأ هرآ ذ دو ن نما أياطم نم مهدنع ًاضإأ وهو # ةلبق هلام طوف رضعو #

 ١ ظ لاقف ميرخ نبا

 اطيبنلا حنو قارهلا بوجي * ممايثب ةلازغ انلخف
 ا طوف رذعلا ةيحلا ريحأ م م-ماسرأ رف ردح و ركن

 نع اودشنأو اهسفنأ اهصختو امكأ تايملاو ة ةفيغط ةريغص ةبود طوفرضملا نال

 ١ نما ةنسلا
 براو راظن نم اذيرو ردا # ةيقاف نم طخ طوفرضع نمو

 / تخأ نا ركب ناك هنال كلذ امئف ركب ةرثكب دهدهو © هلوق امآو

 , هللا ةعاط فرعي ناكنأ ريم ده دفدمملا | لاح نع نبختأ هل لاقف ةيركبلا دحخاولا دنع
 ةسسم يم عب سما هد ء بسد بيض



 1 نير وهو ايس دال ىلا رام هعضوُم كا دقو هتيصعم ن م لجو زه :

 هنالوجو هن لكو ىذلا هعضوم كر ىف هذ ناف هنم هلبقو ربخلا كيذب نابلس 7

 ةيصعلاو اناسحإ قباسلا هبنذ لحي امم كلذ نوكي الو هلاح ىلع نادابلا ف

 اما لاقف هنع كلذ كش لا لمفأ ىئاف لاق قافنلاب هياع دبشنال رف ةعاط بلقتتال ٠
 يد ايل 1 هل هذال 0 اه اياذع هن.دعال لاق ناك دنو ناءاس ىلع مس ناكدقت وه وه

 1 هحنذب 1و هيدي ! ملف ةدح يلدأ دق هنأ ىأ ر ريالا كلذ هانأ الف نيبم ناطاسب ْ ا

 تكول د إو هيف لسوب ملامم هيلع مجهامنوكي نيف رع ل ظ

 الا ىلاعت هللا ملوي نأ ذوجنالو ملأ ل ماياو لافمالا نأ هزي ركبو هيلع اذه قب

 هلح# لاق ءيس# هنأ م يلا ا ل لدتا ئىث :ىأ كيل 1 لاقذ نيدسلا ٍ

 ىلع لدب اًذهو لتقلا فوخ نم ترف تعسا يتم برؤعلا نا لاق هتيوتب ه راذتعاو َآ

 نكي ملاذا ةرفاك نوكن نأ رئمال ينبنف رثاك 3 0 : لك نام عزت 2 تلاوتعاع أ ا

 0 ظ .هلوق امأو ةءاسالا يف رذع اهل 2

 - رقلاو ثللا قالئاذا ه كد هيفديلاو ْ
 هلوق امأو دسالا رببلا ناعأ ايقتلا اذاف هبلاطب رثلاو دسالل ماسم ريبلا

 :,كومل سيل رثاطو * ةدرج وذ فرشأ را 7 .

 تغزل نم ةرجتم وهو ار هاظ اح اهماذ ل نال شافلما ري_طظلا 0 , فردالا

 طقسالدنأ انو رخبلاهنع ربخ رئاط وهو ركو هل سيل ىذلا ر ءاطلاو دلب وهو ش ,

 ناو توعىت> اد ءاوذلا ىف ريطيو عر بار ن م ًايحدا هذببل لعب امرا /|

 قاطأاذاف هندم ءابتا دنع هدف نم صقفأب هضد و ءا وحلا ىف اهنا ار د ذ يف /

 هلوفامأو اعبجأدأم يف هيون أك ناك ناريطلا هخر رف

 رسدلللا همت ركسعو © لبودىلاى وأن ءرثو

 نمسعلا م خرلا ىفارم أ * ةلص يذل ي ءاملا ماسي ٠

 اف 6 ردنلا ةعبتلا ر 1 و. + .هلونامأو ليودال ةلاسم ىعو تااعثلا ىث أمال رثأاف

 مخرل للا هلعفت و نابقلا كلذ لمفب دنو لب الا تاوذ قافرلا عب جود ال 0 ] ظ

 ) يد - نازح -16)



 ا

 ةنناثلا لاق دقو
 ظ دناغأ ريغ ناسغ نم ابق * تدغ دق ليفذا رصنلاب هل تقنو

 ظ بذاك ريغ موس موق كئاوأ * ماع نبورمتو انيد همم وثب

 تئااصعإ ىذتم ريط تااصع # مق وف قلح ش هلا اوزغام اذا

 بلاغ لوأ ناملا ىلا ام اذا * هل_يبق نأ نقيا دق حناوج

 7 ناذلا باديف خويشلا سولج * اهويع رزخ موقلا فاخ نهارت -
 1 0 عابتا ىف كالذك ربطلا عابسو فارلا باد ىف خوب_ثلا س واج ىورب ىممصالاو

 0 ضيا فوأ رسلاو اياذرلا ىفو ىل: ةهلا ىف عمطلا ن نم كلذ يرأ انأو رك اسملا

 ظ ةشانلا لاق دقو حرج

 ا قيرطلاب اباذر نط « امنو ءاصوخ مرلا ىرابت 0

 ! # رعاششلا لاقو )ف
 . لملأ ةياعسلا يداب ةرفق وح * اهندنح ع نع السلا قيحامه قش

 ظ « بنذ ةفص ىف روث نب ديمح لاقو ف
 . عئاصوعينلانرظن ريظلا نم * ةايغ تب ًارامو اددام اذا

 3س ل أ هئثم فمضأ 1 ىلع عقب فوس عئاج وهو ىهسي ةلاغال هال

 ّ 0 وهو نيئدحلا ضب تنطأ يف ٍخ> بابلا اذه ىف ءازءشلا رثك أ دقو نام اهنود

 1 لاقف ديزي نب 5 رولا نا

 لبالاقل ناو مالا لعجتو « هنيثك الا سوفنفويسلا ىسدكي

 0 نبف * أهم . نفلو تاداع 5-5 دوع دف

 لاق هنافةهبانلا الادنع بغرب الوق لاق 1 وفللا اذه ىف فرس وب :م ادخأ ملعأ الو

 ظ -.لاقلوا نامللا يام اذا < هلك نأ ا ماع

 ١ لك نم طقسيامالا عوبجلا عابتا ىف عابسلاو ريظلا دنع سيلو هتبلت الاذغو

 7 دقت نا اماق رار وأ ة ص عومجا كلت نم اوأر دق اوناك ذا لتقلا من مفونو مهباوذو
 كف ةأرعش تلا رثكأ د ود د هله 0 م رف نيملا دحأ ىلا نيقيلاو لمالاب



 دبل ىلع ىذأ يتذلا اهلع يب 5 ا ءالخ تمض 7
 : ديبل لاقو ةمالسلا ,لوط ىف الثم هر

 لمحملاو هفيس مئاق نيب نم * هللخ داوس حبص يأر ال ظ 3 ْ

 لفش ماشاف احبص باصاق « هراذج وباحبص ل / /

 لكاكلادخ نيبو بارتلا نيب ه» همحن ىضاو افصق:هافتلاف 2

 لقثم ريغ ناكونامزلا بير * هرج كردافدباىرج دقو 2302

 لزعالا ريقفلا مثوقلا عبد « ترباطتروسنلا دبل ىأرال 7 -ٍ
 لأ م نأ نايت ىار دلو - 2 وجرت نايقل هل مم نم ا

 رمذلا رك ذ ىف ىحر زاخا وهو نيثدعلا ضمن نس كفن كلذ ىف والات نسحأنا

 اجد نب ملسم نيذاعم رمت لوط رك ذ ثيح بارغلاندب ةحو دبلبو هب لثلا برض

  هلوتوهو روس نب عاقمفلا لوم

 ديالا هرم لوط نجعل * لحر لسم نب ذاعم نا

 . ٌقَدَح هرمع باوثاو رهدلا هبضتخاوزاملاسأو تاس 1
 دبي ةايحلا بوث سبلت ه . و شيعت م ناهنل راي ٍ
 دبولا كناك اهيف تثناود تررخ مدا | راد تحبصأ دن ا

 دمرلاو عادصلاز وكي فيك * تلدح اذا اهابرغ لاح 0

 عاقل لاقر 0 هيش) ةيلع بك ارتامو ماعنلاب هب هيشل ١ ميغلا ن معلا نم باحسلاب قلنا أ

 ع ربوصإ نآس 2 هل « ىذلا اوعدواملستسن ال يل لش

 عودصهاطش ىف مظل ربجو * اهدوع لح ا ذفأ دالبلابف

 عون ور وسنلا ن نويلع لايح ١ اهماك طاشنلا تبغ رصتنك

 عير / نينعاظلاب ىونلا ”لعو * .اهناواعزج يللا لحن نأ ىلع

 عولضو اشح ىنم اهممضل * ةدحتسم ةرفز مأع لك ىفأ .

 لاقف روسنلاب كولملا ضمل باب يلع اخوبش يلول.يلا ريجعلا هبشو



١ 

 ل مل 0
 ا ردن ينام 01 ّ بكر وذ لع ان نبنأ

 3 : ظ

 1 روسأنذالا زوج 4 وقلادب * اماك باب لك ىع 1 نونمو
 ] 0 را نير لإ ريما داوعا قوف هل * هف ةرط باقلاجرختتسل نطنىلا

 3 3 2 ْ تااقف اليتف ليذه نم ءأرعا 55 دو

 راذعلاىشم « ةيهالىهو هيلاروسنلا ىثع
 ش : .بيالملا نوملعى

 لق ىبالكلا ةرارز نب ربزلا دبع ءارعشلا ضد حدو رعذب نا ةنما ىه لوقت

 حوبدصو رضام ءاعم وجي « هني لح يذلا يبالكل اادنعو

 0 :جىا وألا نج ىلاروسأ * امنوتم ناك رمح ةروسكمو

 ةدأم نبا لاقو ةينثم دئاسو ىنءإ ةروسك.م

 ا ل هناك نزأ اخيك ع هرصع وبايشلادعن نم تءحرو

 روسنلا عنم ذا نادم *« ملا تبانم نمن.ألف تر
 رودنلا اطوح فيحلاك نكن الو فرملا هلوح رسنلاك نكو ةنمدو ةلاكب انك يفو

 ! 8 ناك اما لاقف باتكلا نايتف نم نيفاكتلا ضمل عفقلانبا ةمج رت ىلع ضرتءاف

 :اظأو ةلك الا انهم فيطن ةربهلاك نكت الو فحتلاب نح سرضلاك نك لوقب نا

 مارال 00 ا تاع ربو [ع ضارتعالا نم اذهو سرشلا لاقت سورضلا
 ديز نب يدعلاقو ةخرلا يهو قونالا هوةمللا ىت

 قو دال راند سلات ملل * اهارذ لاشال ءايلع قوذ

 « كلذ ىف اودشنأو 2

 رذملاو ءاروملاو شرطلاو « مهسلاع ىف ةءاندلا لهأ

 رمنلاو قويعلا عم مبف « اولئس ناو | ولأسام نوثد

 بابملا نب ريمع لتق يف ىبغتلا رشب نب ديز لاقو
 »2 رع نيذآلو ريفذ « ىرضم انضرأ نزوجال

 روصنم ى ىلع تحلاو « اندط نزاوه بلغت تنحط

 .. روزجلوح روسنلا نالجح « ربمت لوج ةامكلا يدرب موب



 0 نيندقملا رمو لب # هب ١ تفذق لان نم ىف

 قيفر يءازلا لصنك لضصلو « رب الظن رسنلا يفاوخ يف هل 00

 قيتمف اهدوع اماو ينثف « اهماطخ اماءاروز ةدع ىلغ 2020

 رقورخ نش ربظن ل ذفا وبا ينايمرمو كنملتتك شوا 1

 قدصتلاب اهات شكت # 0 ناي اخرا مف ِ 5

 « هلوت امأو 8 0

 . رمعلا مجرلا يف اهمربأ * ةرم" ىذ 0 ماض م 1
 عطتسإ ل المو 1 ىلغ ء طقس اذاف مم : تعرف رش م ءظع ليقت ريط رشا نال

0 | يد ناريطلا .
 ةهطقسم لود رود 3 

و كلذ ف طقسا راج
 1 لازب ال

 المو نطإ دقو هفداص ٠ ْن *لكذ رلا هتح لخد ىتءءاوحلا ف ةقيط ة هقء طة عقد ١

 عمم وهو سانلا ن 0 فيم ضلا هداطصا اعر يد رح ءاش ناو أصمل ءاش نا هبرض ظ

 نا ريطلا نع 0 رزدعملا هو روم 2 كلم لع تنال و عيضلا كسل )رف ف مينلا د 5 راشلا كلذ

 أوه قوم ت . تاةملا توه لاقو كلذ يلع ءا ىذلا وهرمعلا لوطن ٠ هش , نا متذو

 ءاوهالاو ءاوها هل توهأ لد 5 هتغارأ اذاف هغر ' ملام هريغ وأ دص تضشنا اذا 1 |

 ى رئاطلا مود لاقو اذكهو اذكه دي_صلا بهذ نا ةغارالاو ديلاب ل واثتلا 2

 سدنملاب هةر لاقو هيحاند - رحألو ءامسلا قراد اذا اعودب م وهو ءامسلا وج

 .جاجملا لاقو جاجدلا راف رانا هل ماو باغ يذد :س 1 : ْ

 سدا 1 أهم 0 ىرافك * رفظ ىوهأ اذاس -لالكلا كاش 3

 سالو حالسلا مدع مثل مى مي وهو همظعو د ١ ةوَقن ىو اا حالس هل سالو ًْ :١

 : ةسفئطلا ىلع ولحزا دوم ىلع صضة' , ريطلا قا ع .نا لاَشو اهقاتعو ريطلارارحأ لا رق

 كالو فك ىردأالو رصبلا ةدحم م موقرصل كلذ مم عم هوا | هر هب 4 بدت قرثلا :

 ةلم 3 نالبغ

 1 :  لحسلا هنوثم ناك غيد « اهمفربو اهضفخ لآلا يف 7



 : 0 ا 0 1 الا

 1 نا امئاولا 1 للك * 4 درا اًقرو الفقع

 3 لجأ صاوض نممأكو #9 اهرز ام ىلع فاعرلا مدك

 ا02070707 هدي نةدقاع لاق ىلع ن بيسأل انذنع نعشلا اذهو
 - موكمم ١ ديزيلاب مهاكو « اولتحاف يملا لاج ءامالا در

 0 اذلا ءد نهنأك * ةعبان ريطلا لظب ا-ٌةرو القع

0 0 

 0 0 0 ةيور 3و « ةزيزء شارف ىلا تأ ىت

 1 ةرخآلا لاتو هتاصأ ان فرشأ نه جل ديرب فرشلاب ةريص) 00 اباقع ىعإ

 00 اذه هيبش

 رد ةريصل حام الانا ءا وئياتف هذ_ه متأ اذاف

 « رخآ لاو »
 ١ ١ 000 تاع نابقعلا بثرم « ير تنهض تودغ ذا ىنأك

 00 اييلص تعجام' 0 ىرت « قيل سأر ىف ضان ةعيرك

 00000 « يول ليفط لقرؤ ظ
 1 0 ىسأ تادحا اوونام اذا * هلاجر فيرشلا نابقعك تيد

 0 ديرد لاقوا 1 ىأ

 ٍ 0 : ْ 2 نايذا ناب د "يع سعأ لكو و + يدحاص نابذا ءاط_هثلاب ت

 0 هباجال اهرك و يف ضهان اهلل # ةوفل ءاف قوذ ىبرو 0

 0 هك ارك روغت نالل بارت * اهشير لطلا ضفنب هياع تنايف

 7 هبك أنم صخأ ن نء يرسح ضفنن * ترفسأو | منع لبللا لجيارف ْ

 0 0 0 0 ةر> 0 4 . هل توبف ةّرح نم اباعث ٍَ

 دال أو باقسلا م غرق بأ هللا ين سب دولا بام ا



 دع 4 ١

 : ١ ١ م ا 0577 0

 بيتل اهرب حا # ةوفل ءاختف قوف ىبرتو لآ

 د_ثنأو رسنلا ىفان 2 ذ يذلاب هيبش ديصلا مح نم هامش دنع باقعلا ى

 : ْ نييسفلا ضعبل دي ند وهسم 5

 | ماقع بدي أم رفق ءامجوب * تعاند .ز سأيلا دعب ريطلا ىرآ 7

 امان قش ءدقءانجولا سمرعلاالو * هفيسل ديز لدذلا م 0

 . اهباذج لاجلا نارقأ مطقي « ةيادش ابنا البم لبق ناو
 لاقو رذنلا يىرتمإ ام ةنطيلا نم ناريطلا دنع لقتل ن نم ب تاقعلا ء ى رتل هل

 هلاق ناك نأ س علا

 م ةرففلاب ا حال ءارن ع تلحار و ءالا | ضاف نيح منك
 تيحانس ةدم أبعقوم نودو 3-0 ةبقرص قوذ نمهصخش ترصرأف 3

 . بووصُت حوالا يوه نم احن * ةرساك و طف هر تابقأف .
 هب وبضمنيقشالا لعءاقش ١انأ # مأ نم تبصط . 1و هيلع ترص ْ

 ترركتو اهنم مدو اهناخ ذا  ةلقثم يهو اهارع تبل ولدلاك ٠
 بواطمضرالايف يذلا ادبكالو# ةبلاط وألا ءاوه ىف ىذلاك ال 7

 بييعترارصالا طداهتجا فام « برع اههانآسم يرلاو زيسلاك
 بوقس فلوانس هل هتكردأت
 بيب اشلا رخصلا ىلعهتمو اهنم © ترتفام دعب اهْنم رغصلاب ذولي

 برتت نيقدشلابو ناسالابو * هرفمت ضرالا نع تناخشا مث

 بونكم وهو ًالازرخم الو + ةلمثأ سيف ايااللا هلاطخلأ اف
 بوبغ ليلا نا ليلا بترو + اوقاو اهنم رعشتم ن0
0 

 مخرلاو نابقما اميعأ عينت « ةلزئم لك ىف اهاذالفأ ذبلت
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 قال مخرلا تن لاقو م 6 اتنلا شافنلا يدل را جرح راو عز 1 ىأ ع

 حارجلا وأ 3

 0 مر قف نرقيش ناك * ىعو لدلا عامس نم اثيدح

 دم و قوقملا قللالا نم غأ لاةو امي قب عدفضلا قث لاق كرتشي قيقتلا و

 - لابجلا يلاعأ راتخم مخرلا نأ كلذو يؤر رف قونالا ضي امأف قونالا ضب نم

 ةيشدحولا عضاو ماو رخملا عودصو
 قوقنلاامأو 1 نوكب اللف قالا امأو

 ْ ١ |بلا

 0 1 0 لاقو لثموبف
 0000 د نا تاما دألان نم « انناكر ماما ترص نا .كانركذ

 بيضخ عار أر نار 3 اهني شارلا ضفنب هيلع تادف

 وأو اه راد دوطلا ن هم * ابخارف نود ءاعقص ةءرادخ

 2 تيصأ مالافلا حاج يمل < هلصل مو با مورحلا ضناقلا نا

 بيطخ 2 قوف م ام 6 * ةراف نودام ريطلا لعل تحبصأف

 / مزاخ نأ نرش لاقو ظ

 بابك ىذ قلاوز قاز ىلع * قرشاوا ةيحم عدص اف

 ,باشالا ار اهبلغ * ابنع ءارعشلا ةوقللا لزت

 7 كتر لاقو

 2 شوو حلالا هايف ردنلا عم © هن تقلح ام دعإ ّ كرادت

 "7 ٌسيش لاز ال ىعد كيلو و هبا كلي ءاعنلا لمحت ناف

 شور نيم املا ىدنلاىدبأ أر* امنوركشي دب ىوتىف كل نكن
 0000 ةئيطملا لاق رخألا ثيبلا اذبم هيبش ىلعو

 0 ١ اناو هلل نيب فرعلا بهذ ل * هيزاوج مدعي ال ريخلا لعش نم

 ١ ْ سوت رعلا نب ليقع لاقؤ

 10 ناع ىف اسف كلاذ .ه ةلاسر -ىدؤي' ساطرفل تام

 . 0 2 ناتالا فتاع # هر 2 و دهم سمنلا خرتك تو



 رحس هل سيل ماس و * رئاط اخ 3 و ]

 نأ ةيبط ف لعج دقو هيلع ناني هيفي ْ محلا هيف بدني نائسالا فات م

 لعترأ ريغص رثط هبا لاق هئيعل ةقرعل 00 ؛ىحشلو طشلا ىلا كالذ دنع .

 كلذ عيمج جرختسإ يتح ه راقنمب هرم م هب * هيل نيب طقسإ يت> ريطلا نيب نم "جيف

 ىتأي ريذصلا رئاطلاف اهفرأ و حاسقلا نع ايت نوكر م هل ءاذغن وكيف محلا
 . مباشو هلون امأو هنمكلذب هتفرعمل هل ضرعتي حاسفلاو 00 كلذ سمتل, كلأنه 1
 نور مو اذه سف:» نأ ةئرلا نوك- امناو اولاق هل ةير ال هلك كمسلا ناف هل سيل ٠
 ندبلا عيمج سفن هنكلو ن ا حجر سلفنا س ل كلذ نا الا نم هرجرخأ أذ ةسسش ع ن* نور م نولمىو هنم فنالا ناكم ىف دفانلا قرطاوب كمسلا يرق .

 : 0 هلوق انأو

 ووو هدفسإ قلرخو * خْمْفل وذ ثاقلاو ثملاو ظ
 هقرعل من مو باونو خفو دب ديدش ديعو هلو ةمسسل ةحلا هيشأ ةباد . ثافحلا ن ن ْ

 هش تايملاو ريثك الو ليلَق رضي ال وهو نيباعثلاو ىتافالل هنم ةبيه دشأ هل ن

 ةوسالا هيلع يقف هضعدق * مهئافحأاوأر دقو نوشياشا 0
 زجارلا لاق ندب الو ةوق الو رطخ هل سيلو ين لك ضرقت ةيود ثملأو

 ٠020 ثع ريبك نم ثح امو * تحاىأ نادرو يثحم |

 كثمملا 3 لثم هياهإ

 ميرا حب ءدحاو لهالا عاطف 2 و هيلا 5 تاكو دف ثعو

 ميصقلا 0 اذا كلص الو 0 يح ويف فرطدب يهالامو

 7 ام ثملا ضرقب دفف « ركمؤل ىلع انومتسشأ ناف
 .لاقث هاخأ ىف و ركلا ام اجه تافملا يف ا

 سد ناجح - 0



 قب رفلا 0 اذا ثافحو و رة اذا اقل ف ي را

 1 ىبارعا لاقو

 ش ١ 0 | وهو ريكلا م خف , خف و * هصخش لواطي ثافح تساو

 هيف لولا ناكو ىلولا هيلع ىبراف مالك لاولا نم لجرو برعلا نم لجر نيب عقوو

 3 لمت هنا يبرع لولا كلذ نأ ىبرعلا كلذ كشي لذ بارعالاو برعلا نم هءاشم

 01 ' ةودغ هياعركبف ىلوم هنا مع هلزنم ىلا راصو هقراف هذ ةماك هنع لرذاف هن هن ريشع

 00 : هل ةلك ىف يبرعلا لاق كلذ دنمف رذتعاو لذ هل هئاساح نالذخ يأر الف

 )00 ان ىح نماخشالا شقن الو « هتولب يتح ثافملا امردألو -
 2 ةرصبلاب 0 نكسلا نب رحسم دنع نيرحبلا ف تناكو ةصقلأ هده تك دقو

 1 عينش مكض وهو تاونو 6 : هل فرافحلا نآل خففل وذ ثافحلاو ثملاو هلوق وف

 ْ مادقالا ةءاغ ىدب ناءلس ىلوم ةنوكد وأ فتلاكو هئرعي ال نم لوه ورف رظنملا

 ّْ د م رو ىبارعا هلتق دقو هدجوف ةكم قارط يف وهو انافح يأرذ رف ةمارصلاو ةعادشلاو

 ” هلو نافل نمو ىفالا نم ثبخأ هنأ الا كشي لف دعوتبو خفنم فيك ةنوجيد وأ

 7 هيءاجو هلم باث ىف رقلاو رببلاو دسالا لتق هل ىخقيس هلتق هنأ يعداو هب ىنأ اذا

 ] لثم هس سحأ نأ ىنبب امو ختذ الا مويلاانأ ام لاقو هناكأ عم وهو هيأ ىلا

 | ةمرح نع مد وأ دابمل اهقبتسي ناىنبطو بطاعلاو كلابما يف ىمرب نا سحأ ىذلا
 ا ١ كواسلا نم قافرلا تعنم دقو 1 هذه ىلع تدحه ىلإ كلذو هنع بذي ميرحو

 ' ةعيبط هيلا يتتزرف ةرازالا مخض لاجج لك هنع بره ا قانعبأو لبالا اممم تبرهو

 أ! ءاسلم ضرأب تناك اهنا ءالبلا نم ناكو رفظلا هللا بهو ىتح ا هتئوارف لاطنالا

 " هللاوف نوملع ام راوسأ انأو هيلا تيعسف ةواغ باق ىلع ربغ ترصنو ةاصح اهف ام
 ع مثوهبجو يف نورظن. موقلاو هوبًاورفظلا هيلع هللا قزر يتح هتمز قاح تأطخأ ام

 ١ كنمل كدب نم اذه مرا هونأ هل لاقت لف ادع[ ذو مل هناو ثافحلا فعضل 0

 ْ او وربكف ةءارجاو ةعاحشاا نم هيعدب تنك ام كل يتبدصن نعلو كأعم هنعاو هللا

 ئ . رغصو همؤل ىف ثملاب لجرلا نوجشإ نيحدب او>ه اممثو ' د_سالا لئاق هومسو هيلع



 لو ثيح ىفاطلا قرا لوف هد ٠
 موسأ ةساعم لبا هل * ثع ناكم ثسمع فق يلاو 2

 ميل سأدأ يتفلا و ت ودأت « ب زعنا ريما و فايضاللا نع

 ميرك شرف هلك رغأ * فرط ناكم تاع دق. ىناو

 مظملا ف زلاو فيضلا يورو # امف لذفا مامي منهل ٍ 3

 ْ 1 هلوف امأو 7

  «روهذفسقلرخو# ٌْ

 هنكلو باارالا ىتأأ ىهو ةشركملا دافس ىهتشي ربولا نا نوميزب بارعالا ناف ٠

 زر وه 0 ذلاو ةشركملا ىحسل ىالاو هيلع تلو اهدلو ص ردن اذاف أهنع رحل 75

 .رعاشلا لاق اهدلو قثرللاو 1

 ف سا ١ لفاس 1 ىلا ناح>دح ُْف ب : ةمدأن ةباصع هلالا حب :

 قرم ديذملا ركذ برهم د م اسحااوض غو قاسللا ودنا

 قد دا فصحاز ليثي_ شتم #١ مكندجو 3 :افصتعرادم

 : فو أه ركل ءاعر -35 ع 0 ف تر د_هلو :

 ْ قاردطاد او وو لع باقنلا نع قاد ةضبق ةاس باش ترغيق دقلو

 قداعم حانج انا عفن سم ري يف د* ك4. 3 1 همحأل تيصخا 8

 ينارعا ثفصوو“ةمامط هيلا ملف دقو لاقام 2 لاق نا 2 .تليح وأب )اق هنأ اولاق 2 ٠

 فصوو 42 اودشنأ و ةؤرح همدصع ف ناكر ازز+ هئافغ ف ناك لاق 2 ىنارعا قاخ م

 لاقت هر '. ىلع قك مهمل ١ هءارواحلام 3 ٠

 ر>رد الاللحو ازورحولد د زةحدرولاذا دروال تددعأ 7

 زفتحا اذا هدلج تحن ناك « نحتجا اذا ىتنم ال الاحت امو

 *ززخ وأ نذرج وضع 0 قف« 0

 رعاشلا لاق لاق هللا ءاش نا 5 رضح أ 2 ب :رالا ف ل وفنسوا 5 ظ

 بدنإلا حانج هنزاوب خم « اديس اهبف نا ةبادغ تحيز :
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 بارالا عارك ةعبشيوار سم م هر

 رمق ةفوصوملا يه تفرالا نال تاعا ركلا عيم نيب ن نم بارالا عارك رأ ذامئاو

 اه كلذ لج اعاو اهرساب . 1 داوأ اعاو طقف ع درب و ديلا رغصو عارذلا

 ريبوتلاو طقتعارذلا دق فصوب سرفلاو“ ىلاعت هللا ءاش نا ةورك اذ نحت ببسب
 قانعؤ و باءثلاك دان لأ فاعور دينملا يف عمط اذا غابسلا راض نم لات لكل

 ظ . اهو انسح اديص ديصن ريغصلا باكلا و ةباد يهو ةفنلا ال لاق يتلا ىه ضرالا

 1 هلأ نم يب :غأ تنال, كاتءأ ىو نللا نم 1 نسحأ وهو هرقعف ناسنالا بثاو

 ؤ - صلاخ ع 77 ةفئاو ما ,بلا ميمج نم ةيشاملاو باودلا هلك أم ىذلا نبتلا وهو ةفرلا نع

 يق ا نطبالا ضرالا ىلع أطن الف اهنئار , مطل نأ ريبوتلاو محلا الا لك أرال

 ع هلك كلذو كلذ . فاالابضعإو هناعمز ّس طب رضعلو عباصأو ارب را ير

 ظ 0 ىرتال ثيح لبسلا نع تعشراو هبال .صلاو ةنوزاا ىف تذخأ اذاف لبسلا يف

 | دبع دنعو افالظإ رثالا تفلظأ 0 لاقو افلظ هفالظأ رثثلا تفلظ اولاق راثآ
 آ 000 لو رارأ ةخفتك الا ةرخألا يف ايدلا ام رباج نب ةصيبق نع ري نب كللل
 آ00 ادا 5 شل هقاو تناكول ىلكدلا هبجولا نأ لاقو بنرالا فذحت ام اصعلاب
 ؤ غم وحش ناقنال وابموأ لحتسنال َج اردلاو بنرالا نأ ىلا هذ ةجا رد فنررالا

 ْ ِْ  نوءز .2 اف بضلا محلب مرنم نوبجحعملا لوام ىلا بهذو خا حالا ةرثكب ابنمس اماو

 0 : دشنأو نع ءأشنم نيمعءطلا نا

 ش داولاب ىمسإ بضلا ت تكرتالل « دايك الاباشكلا تقذولثن أ َ

 ا مظلات مكل انأ اما م اشلا لهال جاجملا لاق كلذلو ميلظلا ضيبل ضرعي بضلاو لاق
 7 نم اهيمحو رطملا نم اهنكبو رجملا اهنع دعابو زْذقلا امنع يتب هخارف نع ارا
 ْ و د ىلا مثأو ءادرلاو ةبملا ملأ ماش لها ١ تااذلا نم ا,سرحبو بابضلا

 0 * باارالا ىلا لوذلا مجر مل

 ْ ىثعالا لوف ينرالا هبشي امم ليخلا ىف ايف

 بذشم يخل ونا 0 « هناكف هتلبةةسا اذا 5



 1 ١ للف تت ا

 ساب هلل 3 اننا نان ل ءاض رس راوتل س1 ْ ١

 تدحأ فيظو ابهصنش 0 4 -ةوسنف هنرب دتيمأ اذا اما 1 0

 ترا ءلاازاس « اهنا ناكةرعاجوه نم 02001

 :ناسح َن نمرأأ د دع لاو

 بؤذالا 5 ةفيخ | :طيغ ل #1 ايرآ امنا #ج ناك :

 مرتالا دشنأو

ولت ةللا بارأو + ريعلال وطلا نذالا فصعأب 0 1 ظ
 رهدلا 

اخيش نأ اومجز يىت> هرمح لوط ىلع لبلذ ناسأ الا نذأ نارك ذب نم تءمس دق 1 ظ
 

 7 هل ناك يدعس مالغ هي هيلا ىدعف هقنع برضتا هومدق ىلاعت هللا مهنعل ةئداثزلا 0

 كيولع ره او ىلا ىلا ؛ لاقهرمم لاط هنذأ تلاط نم نا ىالوماي ت تعزف ني

 امدق الو هب لح دح ًارعش تمعم الو مرئالا لاقام فرعأ الانأو هوك نا تلق امنا لاق

 عاش اا لاق بنرالا رمع لوط نع بخ ظ

 رصاق رفظل فوملا مذ 00 3 رزاح ع 2 ف ةل-بعم ٍ

 رساك ىرابح وأ ناوزك وأ * رزاف وأ را لار ال ذا

 رفاع نانأ وأ رامح ىلا 0

 طل ا حا )و نب نبا لقأ بنرالا مسج لثم يف شءولا نم ؛ يد : سبل هنأ قومتنو لاق ١

 ا وش ثيح ةئيف نوره كلذ ىف لاق نم لئلا أهردب برضي كالذلو اهنم دلو '

 ربضلا هي حاقتلا رد ص« اق ذا ينارالا مطملاب سيل 1
 ردف ةرارق ىلع افوكع ىل « |بلا نئمملاك د 1

 رتس ءارو نم عابش « مخضالا مرولاكلاج رلاتارزإ

 ركب فاارالا نءورج مد # ةوينفم مر رسذاح

 كلذ نأ فرغو لالا ف لفوتلاو ءادمصلا هيلع فذ كلذلف نديلا ريصق 0 3

 لكبفورجم) كلذلو هاا بالكسلا قاهرا دنع كلذىلاهليح ضعإ فرسصف هيلع لبس 1

 ن* بنارالا يفو اهقحاب نأ ردجأ ناك كإذك ناك اذا هال نبيا ريصق باك



 اة
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 ظ 2 روس ع ثم نم ناك امو ززملا بشن ناو نمسن ال اهناو عقم ٌٌ بجعلا

 اهذخأب نأ ىلا ىعالا ءاجا رف نيملا هحوتفم م 9 امنأاميجاعأ نمو باعثلا بيضق

 ده نواوش 6 تراك هه برعلا لوقو الا َ هنم همن ابهجو ءاقلت نم

 الذب لاشحن ىلا باودلا نم ءيثل سيل يذلا ريبوتلا ابيفو نوركذي الو باقع

 امرا 1 بالكلا فرم الك ماوقلا رخؤ» ىلع ءطولا وهو ةديامق وا ثنأك ةدئاص

 1 تف اذاو ةئيالاضرالا ىف كلذ لعشاعاو ىهاملاالا بالكللا نه كلذ فرعي سيلو

 ْ اهاو ةءالصلاو ةنوزملا ىلا تور كرت نأ تفاح ناو برها يف عرسل ' ل كلذ

 - نبدبلا ردق فصوب امم شءولا نم نم 'ىثأ سيلو بالكلا وند لبق ريبوالا لمعتسل

 يف برعلا تناكو طقف عاركل ١ رصق فصوب سرفلاو ةعرساا نم تنرالل م

 " تناكو رحس الو سفن الو نيع هبصل مل بنرأ بمك هيلع قلع نم لوقت ةيلهاجلا

 | كلذ ىف لاق دقو ضيملا ناكل اهاياطم نم تسيلو اممم برم نجلا نال ةيفاو هيلع

 ظ سيقلا ما

 ْ ا هتييع ةلع *« ةهو ىكش ال دنهاب

 : انوا ىشي منع هن هغاسرا ليد ةعس ص

 .ايطعي نأ ةينملا راذح « اهبمك هدب في لمجيل

 ] لجرو ترب دق يأ ةددشم ريغو ةددشم هلئيع ثمسر تح ىب ث ا قو

 'ءلبو نمو ابلهأ نج نلف اخ ةيرق مهدحأ لخد اذا ناكو ةعسرم ةأرماو 2
 985 ىفرابجلا رشمب 6 رشعيف ةيرقلا باب ىلع فق نأ الا فولا دشأ ةرضاحلا

 ١ مرلئاق لاق كلذلو بنرأب مك هيلع قامو
 ع ” | دك الو ضب عدعد الو *« ةمرخ تنج ىف ريشعتلا عفن الو

 . ةرداحلا لاق دقو راثملا دنغ 0 اوناك ةلك عدعد ةلونو لخنلا نم ةمطقلا ةمرألا

 عدعدب راثملا نم مث جرح * ةيطم لح تفلك ةيطمو . :

 : دوولا نم ةأيما تلاقو

 م ميكاب الو » ءانن ةدلاوأ سبلو



 م اس
 عر سا كيرو 7 ةلاوحأ ءارغ 1 6

 تكلمه رشمأ ل نا هل ليقف ةندلا لخد نيح ريشمنلا ىف درولا نب ةورع لا دلو

 ه2 ةيج م
 ا ع م م يس

 01 سم حل ساما مستو + ساد سما

 غوزمل تا ريثما قاتم ف ىدرلا ةفيخ نم ترشع نأ يرمعل 0 ٠

 نسح عمج هال اكعد نا 0 الو بتيط همْو هب عفت : ريوو داج براللو ا

 لكأبو داجلاب عافتالاو بالكلا ريبدنو اهريبدب نم نوري مم معلا ةداغت ساو رظ ”

 مطوق امأو ريطلا ن نم ةيث قرود الا هذه عمتج ام لئاامو. محلل ٠

 تااوالا كوسم موديأب امايق * مهن "أر ىاعلا ىلا ردشا اذا

 هلوق امأو 0 ولح عي وبن 7 1 د.صالا مه تكل

 رفظ الو بان هل سيل * ةدح وذ لمرلا ىف صئاغو

 ساونلا مسي يذلا رئاطلا نصيب اك لمرلا فونت ةببود ءاكلملا وه صئانلا اذبف

 ىف جمب يتلا ءاكلأ-او بئارغال اهيف دصق ىتلا هتديصق ىف ميحس نا لاقو ءاملا ىف

 ةمحش يهو لمرلا ةمحش ءاملا يف ةكسلا ةحابس هيف بسيو ءاما ف صوني امتو لمرلا

 ا نانيلا هيبشل ىف ةمرأا وذ لافو ةأزلا تك ايم هيشل ةنح ءاضد ضرالا

 ربظتو ارارص يذضاقتلا تاني رب اهنانب ناك كاتم ب :
 نسحأ ةرفصو ةردحت ةطفتم ءا در ءاسسلا د يمه ىوننل قال وأ لقوا 1

 لاقو ةفرطم تناك اذا مئملابو عيراسالاب نانبلا فارطأ ًايضلأ هبشنو ضرالا باو. اود ْغَ

 شق ١

 ماب ماره

 5 ككرأإلا فارطأو رين « اذ هور, كل ل

 ةطوبش ام أك عارذ املو جاردلاو جايب || ام انس ناك لوشن ةماعلا نم ةغالبلا بحاضوا

 ممثرعاش لوقب بارمعالا راعشأ تافارخ نمو .صقمدلا اني هبشيو .َ

 . دهرسلا خارف لثما ًارباسع # دعألا ىلعلا هللا ىلا وكشأ :

 دكنالا نام زا ث بخ مهقاسدف « دقرش اوفي دقا كرئاشع

 ئدتم لاترلا ىف ماركو « دي حر



 ا ن ْ ١

 ىذا رادع لجو برع # دبأم امةلا ضاع 0
72-- 

 ده ملام عوبريلاو رافلاو * دهدملا خرفو ضرالاةمحشو

 - هرغتاو شانحأ ءاراش ه دمت : ةقان مثرانف

 دقدش اندام يرس تيب د رولا ءاطغلاو نيبحلا نم

 دب را دوفا» ولان, ىتح * دكلعم ارملا عوطقم لكو

 20 ةتقنلاو دياب نودش *. دبح لاعس راشأر أمم

 ظ دءقلاوبح لثماو.>و افحز

 ظ : هلون امأو
 رصعلا هتتو ىفاوو يىتح * سماش !هرظيف ىف أهؤابرح

 ا آه سرر يف لك ه ع اهلا نشنإب لع
 ؤ | < مارتن رألا هنايح ااو رفصي 3 * اخرذ نآك ا ع ةاظعلا نم مل رد ءأب رخاا لاق

 6 ' عشرا ضرالا تضمر ناف ليدج ىلا هربظن ظن اكدت نسا وب ةيو> تدأ رأ

 * ايش فاخم نا الا بردت ىت> تراد ثيح سمشلا عمادبأ هبجوب ب باش وه

 رضخ دق هداج تب ار عدلا هب اء تب جأ الكو بواصللان م ثنا 0 هيد ماس هارت

 ا _ ْ لان كلج كرا وذ ءرك ةدنو

 000000 ا ال هنأاالإ لوملا ىلا « الئامسمشلل ةابرحلا ام لظي
 رعت ىعضلانرقىوافينح © هتنأر ىثملا لظلا لوح اذا

 0 " رضخأسمشلاهلابقتساو حضلا ن ما ا حارو ىلع الا 0 ادغ

 | لملاك تنام ت1 ايم رودي ال هنأ الا نمشلا هتماج ليقتسن ١ اضيأ لجلا اذكو ٠

 يف : ولينلاو ليللاب م ذندو راهلاب ملاب حتفترو كلذ عنصل ىريظاو نايعنلا قئاقشو ءابرألا

 ف خس وكلا هل 5 يذلا كممسلاو راهملاب ربظيو هلكل يالا بيغل ءاملاب تبط ىذلا

 هذه اودجو اليل ةكمسلا هذه اوذاطصا ناف ديكلا امنومسي ْعو ةبيط ةمحش ةفوخ

 . تبا ير ةئيطحلا ركذ دقو دجو م م ا . اهوداطسا ناو 0 50 0



 هاو
 رو جو يرجع ع دعو دس جب عجور محرم ا ياش ا يل ع مل بل يس

 ءرها زسمشل لاب 01 1 وك ه هعالا ود نارك ا 1
 ' مارا وذ لد |

 هبغابغ ريحها حفل نم رضخو « هن 0 ربغي ءابرطا لمح اذا

 هبلاص عذملا هب هب ىلاع ة ةرذ رح #« هب 1 احسن نيفكلا يش و

 مل ةمرلاوذ لقو ٠

 حمر درت تل ىدولت * لَ 1 ةنم نود نم ةرحاهو ْ

 2 همار .ىولب 00 نم * هباصأ م اب رللا ل مج د

 رخا 1لاقو

 ىنأت هللا رفغتسا مرج ادب .* انيس نب برج يدب نك ئ _

 ] ظ رخا 1لاقو ٠

 ناش هيبوثزب تابرحوخأ ا رملا حفل اظل
 « اودشنأو ْ

 بابلج نم هسمشلام جاهأ © بابلو سومش موب ابحال دق

 بانذالاب هل يلا رطا لاش * باطب طةاصح نم ماكالا ىرب

 سا د سم نب سابعلا لقو 1 ٠

 اسلاج طبشن ًاءابرملا ه نان و بسس لك م ولعن ضلت ىلع

 رعاشلا لقوا

 اقرودصو مس نادقشلا وبضلا عم * ءىجال ردللاف رونصتلاو ثزواك 0

 ديز وبأ لاقو ٠

 ءايرطا ةدوع يف ىفوأو ب 0 لا غم اهرك روذستلا نكتساو 1

 ناكسابنادقشلا هجولاو دولا سأر ىلعو5 رحشلا فوهست هلونو ىبارحلا نادقتثلو ٠

  دقنأو نيشلا رسكو فاقلا ٠

 دبعتلا بهاراا ليثم ماقو 6 هفكب دم ءابرألا اذا اهفف 7
 ةتمموص 5 بهار هناك راض ة ةرحش 0 يف المذ رابنلا فصتنا اذا ابر رم لا نا كلذو 1

 (ضييناويح ما ْ



 رخآ لاقو

 ا اناساكسمالا قاسلا كرتاال * ةيضنت ءابرح مل حبنأ قا

 3 0 يف سوجلا ىلا حب ه.صاف هتليل نم برعلا ىلا ىعداف ىتابيشلا ركب , ىبال ىلوم 0 لاق

 ظ هدلج كم وه 3 ةيحاضيىف وه اذاف هب تررم روصس د ىل لاق لاق سمشلا

 أ 7 ل لاف برعااب هب 21 كلا ةيمدل لق ناكدقو لبا نمئاغا لوش وهو اشم رافلغأب
 ْ رمش يحو ينيع روغو ىتاءشويتول داوسىل دبشي ةبطنب ءابرحهللاو أنا اذهلاق

 ] . هفرعب مل نمهنم عزف امر ىتح هل لواطنو خشو هدعوتف ناسنالاىأر اعر ءاب را اولاق

 ْ  ىذلا وه د_هاسلا لرولا نا انبادصأ نم هانععم ىذلا اماو“ريخالو رش هدلع سيلو

 7 رامسملا ًاضيأ ءابرهلاو لاق « لجرلا اذه نم الا ءابرملا ىف اذهب عمسأ لو كلذ لمش
 ظ 0 تعب تيب ؛ ف ريولا رك ذب نا انافغ انك د فو ىنارح هعرجو عودلا قلح ىف نوكي, يذلا

 008 بانث ىننم لجر لاق لوالا
 رولال ثم دوسا هب تءاج * ربظ نم 1 انوجر اذا

 ظ * رعقلا ديعن يندالا دراب نم # 0

 بابش نب قر ُغ لاقو

 | افراز رس تح لف ىف # نألبف تبضرعاما ابك ارايف

 اهرانواهءراط ضرأ عق ةالب مكن :اك اونوكتال انيلا اوناه

 ْ اهرادمو اهلاع وأ ام 3 + اهوجب مقل مثأ ىتلا ضرأو

 | معآ لو موابج يف لوعولا ةرثكب ءالؤو حدمو مضدأ ىف رابولا ةرئذكب ءالؤه اههبف

 1 ظ ردقلا باك ب بايثلا نس مكلاأ ال ىتتشت له

 رشلا صفات ةءورمللا صز هتشايف ىف ىطت لمج

 ويولك ريبدنلا زجاملو « ةلظنح ءادوسس ةبابزا

 ظ رعاشلا لوقب كلذلو ربولا نتنب لثلا برغل
 ايالم هبسحت ربولا رضو» © ارقملا ةببس يهو لطت

 رعانشلا لوق كلذ نف بارعالا هب حزامت امتو هلوف وه ربولا نو



 5 كك ها 1 0

 1 وااو 3 ةيبع را تءاجخ 0 ةرافلاتح . عدفضأا مدهدل ه ظ

 ملون لئمأذهو  هراجملاب دشل محو «

 كتاكر م-مرد قب دقو « نالعملا ىلع دقتلا طاتخاو

 هلوئاماو 1 ظ
 رجلا 1 اشكلا بح م هفشدذف هرولا نارظلاو !

 رصق هزرخأ ولو *ىث « اسفاماذا هسنسل _نسلو 00

 لاق ةيضلا خارفل هكلهأو ضرالا ىف ةاد تح نابرظلا ىوذفلا ناماس أل

 ةءاسف ةناد ناب رظلاو ريبكلا بضللو هللاو يأ لاقذ كلذ نع ةرثك نب ديز تأسف

 حورتسيهبأب وهوبضلا رس اهذخأ فكف تان ئش * اهوسف رشا م تال ١

 رجلا قوذ نم همم وهصو هرحح ىف اراه لخد وسل 43 ,تضلا دحو اذ |

 ناو عمسأ وهو هنوص و ضرالا قوف 0 هدذأ ىدحأ 8 دقو هشرح أعمثسم ا ١

 هرحجربدتساهشرح ف كو هرحج ىصقأ ىلا راصو هابتنم بضلاغاب اذاف ضرالاىف ٠
 دحاو نارظلاو لاق“ هذخأيف هيلع ىثغ هم ينم وهو. عضوملا كلذ نم هيلع رفح ظ

 ةمرلاىذلوندشنأو عيمجال ناوركلاو دحاوال نا وركلا لثم عب يا ناب رظلاو .

 ْ راب نرصأ نا وركلا ماك « هل وحم وقلا ير يس 0 1

 : سصعاشلال وقل ى رابخلا نا ناو ركلازا كلشنال ةماعلاو . 3

 ناوركلا هلاخ ىرابملا ناو * بيط رقلاب ديزلا نا رولا ظ

 رحج ىف لخد.ادج نت:موهو ىنيصلاباكلا اذه ةقلخ ىلع نوكي ناب رظلا هريغ لقو | 0

 بايضلاو هديصيف هته نم بذلا قلزي ىتح ةئب هيلع نايف هيلع وسفيف بضلا ٠

 دشنأو ابجرخيف زك اهماع لخدم يتلا ًاضيأ ىلالدلا 31 ٠
 ايخم هقوف باقملا يأ ر * ابيض يثمت انانر_ظاي 01

 ايح تنايلطت ناتو رف * ايك ًااذا هبصخ ناك

 « ابض نارضحم ناءلم وأ 0

 ئ قدزرفلا دنأو



 هئاوآ رمل رع و 5 هنا 00 دق مل كوبأ

 1 هعاعد ءامسلا ىف هتمفر نأ اهرورظراصتاا برظلا لج نمو

 7 رحال عكر او هاوس هدنع ؟ ىف سبل هنأسف يف هحالس نأ مع ناب راؤلاو لاق

 ٍ ٠ اذاف دعم عجر رادبأاهف ا مار رة ىف الو لاق هاوس '”يثال سيل اهحلس ىف

 ١ كلذعمف رعأ وامل باق و كلذ نأ ملعت ىهو هتلمعتسا لاممتسالا اهنكمأو هيلا ثجاتحا

 . كيدلارعيو ديصي الف هلقث ل ماو قرولاكإذ ذب رواسلام أ لمآو هنأ ثدخو هجر ةدش

 8 7 ناكمىال يرددو ةكوشلا كلت هلا معو ًاحالس هل نا ملعيو هئصئص يف هحالس نا

 | نك انايظواعد كوش ناو ةنج امورف نا معأ ٌذفنقلاو هب نءطإ 500

 . ناودذسللا مهسلا رورص رع ىتح ىلعخت الف ىمرت !هنافيرادملا تاوذ لدلدلا لثم اهنم
 هو >7 نا ىفالاةفاط ىف سدل هن ب ةقلاو هه وىفالا لعتضيتاهراذص ع

 ظ ١ ثاخدأ بذلا ىلع تضبق ناوريسي اههف سطخلاف ىنالا سار لك تضف 'يتمو ؟ىث

 00 هنأراهمةق تءاشام غنصت اهمسج نم اهنكم ماودك اايلك أو امر ةئابسأر

 ' .ريزانسلاو نابقعلاو رب زانخلاو ذفانقلاتامملا لكأت ىتلاسانجالاو«هوجولا نمهجوب أهلا

 اى ةحالسنأ روب زلالعيو رابكلل ناضرعت ال كرهأ لاو موسنلاأ ىلع كرمهاشلاو

 . . ةلمقلاو ضوعبلاو بابذلا لعتو طقف امنربايف اهحالس نأب رقعلا ملأ ا طقف هنرعش

 ا ٠ / 2 باكلا وبدلا ملعب وابيلاخغ ىفابحالسنأ ريطلاحرا وح لعل و ابميطارخ قابحالسنأ

 1 و طقف اممأ مي ف امهحالسنأ يفالا و رزتملا ل و طقت امهئادش ايف امحالسنا

 | طورت سدبلاو 1 لاو روثلا دي ' 1ناف هريغ هل حالس ال هنرق ةحالس نأ روثلا

 ١ ١ هلحر رثاحو هف لمعتسي نوذربلاو نورفلا م رارطضاب تامه:_سا اج تناكو

 ا ىلع هدجو نأ الا ضرءي ال كلذلو هبذ نوار هتحلسا ديحا نأ أحاسفلا معو

 5, | هاد نم عفنأ بضلا ينذو ءالا يف هيقاب يتح هيلا هممحو ةيرضب هنأف ةعلرشلا

 " تمدع اذا رغحلا ةدش نم ابعبط ىنام ياو ثلا ىلا سانجالا هذه عزفت امو

 27 لثم ودهن ورذ نق هودع .ناكما ف ىفنقلا لثم هله ا لمعتسا كلذ دنعف حالسلا

 0 | ناكاذ ا رضألا هلامعت أو بن ةرالا لاشم واىوت سلا يف رسضملا لاعتساو



 لول هس دو بخ حسم باس تقم ست وا 2س ب ل تا تي مج رم مل يب ويل ول ل ل ب يح ل ربطت سي يبيبسصومبل

 ترق ةعاس | ردع دعا نأ اما ناك هئبخ ىلا الو 2 للا مجرب 00

 كخؤي تح حرب الف نبسجلا هعطش و سما هنكع : ال نم نوكي نأ اماو هريغ نم

 اذا دسالا ناف مخ امم كلذ نأ ق ل مييسلل دايقالاو ةحاتملاب ةاشلا برق ة: اعاو 0

 هب مع ىلا اهرجي نأ ىلا افسالا رطسا:| رف اهسفن ىلع هنعمل مو هعلاتت ما ذخأ ظ

 اهممح نك ديرب اما وهو ةنؤم أهف هيلع نوكي ال ىت ىتح هعم تدع بئذلا اهذخأ اذاو. ]

 نأ ىريف عام الو ب باك كانه تقولا كلذ ىف نكي مل ناو 1 او يعارلا نع. 1
 فوثرلا ىلع وأ رجشلا ناصغأ ىلع امو نك اذا جاجدلا كلذكو هدام لع رك

 أم رش يوا نءامص اذاف اهملاطي "ىث لكو باع“ لكو رونسو بلك لك اهتم ولف ١

 ةاشلا عابط ىلا هب ذوصقملا وه يئذلا نال هسبلا ابسفنب تمر الا ةدحاو اهنم قب م 0 1

 لك لمت نيعللو ا امم كلذ نأ ايلا ليخم جاجدلاو ىوآ نبا نأش كلذكو

 هلائأ هداهتجا نظي هندبب رضحيل داوملا هسرأ نع من زوما لزن ةلعاا هذه لثلو اذه. ا

 ةلعلا هذه لثلو كالملا ىلا برتأ كلذ ناو ادك لقأ سرفلا ررظ ىلع ناك اذا هنأو
بق اهو هسغن قرذلو هقرذل يتْخ هدام ذارآ نع قار ملا ثيعت : ٠

 ” لام انمس دق كلذ ل

 ءاودلا برشي نم بجعتي يذل فاعلا لجرلاك كلذ ىف اها امهاو مزلاو قيرثلا ظ
 هباصأ وأ هنرصاخ كن :ثاوأ ع ةعسل وأ ةقيقش هتياصأ ناف هن سانلا معأ ديا ل ظ

 نذاضتم نءءاود نيب عج وأ ةقيلخلا لامخأ دب ؛ نم ءاودلا ترش ردا 1 سدح ئ

 ىرابلاوبرذعلاو باو روبل اهرخ امو امللذأ قاارجالا دن ملت ىتلا ءايشالاف
 ناويألا فنص نم" سلو ىلا هذ هللا ءاش نأ هعبطوم ىف بالا اذه مقيسو نابرظلاو '

 سانلا تايافكب ةلوصوم را ف امنال من ىلا نم ئدعلا ةئباعم دنع ةلي> ىد د ش

 باو الا. نم ارض حاحا 0 د الولو اهيشن عا 1 ىف مهلا تدنسأف

 رح ىلا بايسنالا مل نم نكي / وةليح الو حالس أذل نكي 0 اهميعل ىلإ

 ةليلا نماهدنع ام رثك أ ناف ةجاجدلا لثم تناكو لبج ةورذ ىف وأ ةرشف عدضإ]

 تعزف برغملا اند اذاف ضرالا فتناك اعرو فر ىلا عفر ' نا ضرالا ىلع تناكاذ 0

 ا هئدلو الا ةريز وحنك بورش تالا نم سنمادنع ناك ائرو كلا ١
 | ا



 ا ارو رو تت داما نان ْ

 3 د لاقو 0 تعدم كانه نم ع ١ قارم ىف ىفالإ | حالم لو وم

 0 . مثيض دسالا نم ماغرض ةريزو # اس ودعا داخل ذم سائلا ىرب

 ئريقح باقل نعطلا هلو ديلاب سملا هلو ضرالاب قوزالاو ةبتولا دعل كلذ عم هلو

 همذ قلثيف هرَخ وم ىلع هاقلأ دقو هتبل ىف هراسي باخ نءطو هنيعب ريعبلا سيح

 'ظ هلو هنطل قش ىلا راص هغرفتساو هبرش اذا ىت> ةراوف ن م بصل هنأكو هاف ايحاش

 ' اءرافطأ 00 قدإلا عمدلو عساو رخنمو د ديدش كنذو دادح بالص تان ضعلا

 ا قرشملا لمت معأ ع يش لك نمر ارمشح عرسأ هنا هلو بال_صالا مطحو قانعالا قد

 | هريف عم سبل ام ءاملا ىلا ةجاملا ةلق نمو لل ل ارا

 ا هييئزالا حالس هل ن نكي. مل ولو ةلياو موب ىف اخيسرف نينامت ءاملا باط يف راس ارو

 يف هحالس نا ملعي ىذلا ريعبلاك ناك امبرو“ هافكل هل سانلا رودص يفامو هينيع دقوبو

  هيلجرو هيقثرمو بورض يف هيفك لاتقلا ىف لمعتسي ناسنالاو هتركرك ىفو هسان
 ظ . لئاملا كلذ يف ىوتسب هناكم ملعيو حالس هلكِلذ لك هردصو هسارو هفو هسكنمو

 ظ - نع تفعض اذإ ةأر ماو مفلا ىلا ب با رشلاو ماعطلا ىف ةبادملا يف نايوتسي م6 نونا

 ظ ١ اهنامح يف ثايغال ابالحتساو ةمحرال اساقلا ةل ولولاو خا رصلا يلا تعزف *ىث لك

 ْ 00 و سرجعلا عبسلا دلول لاقتو لاق بابءا مىعأ ىفةبسملا لهأ نم وأ امافكو

 8 . ءانبح نبا لاق لغاوف عمباو لغوفلا عبضلا دلولو سراجه

 | .ارفك عبضلا لغوف اهار امااذا #4 نول راااص نيجالس

 ا ركن اف برطق بحاص حتتفلا ابأ كلذ نع تلأسو ةباكلا نم بئذلا دلو مسيدلاو لاق
 0 مسد اذه حيتفلا ىبأ م ءاو ةرذلا ةمسادلا نا مذو كلذ

 . قنا ةنارخ 0 و قئرخننرالا دلول لاقبو صاردأو صردرافلاو عوبربلا دلول لاقو

 0 ةفرع لاق

 "1 يصل قوت قئارع * مهما تحن تايخ اوسلج اذا

 #0720« تارشملاو شحولاو عابسلا نم طالخا اهف رامشأ ©
 اذه قالخ "5 هج وف ءارتشا راج يناغوق . ص نم 8 رجلا ريك ن هود لاو
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 ويح ٍ 1 4 ٠ 5 ١ و
 2 ع حي وع 0 و ع هج وس جوج جت حجو ع جس تا ورع نجح دوو حسا وص

 بجعلا هيوتحتام ببع ه بله خيش نشركلا ابأنا '

 بحر راك موقلا رتعاو * ككراادحأ نا التلك دنا

 بجنلا سف هللا كناهأ « ب الا ثتذالا منجأ !
 بالا مث عاض نكلو ىلب * بلف كيرتشأ ذا ىل ناك ام

 ٠ بدن ريع كلنا ىنربخأ « بض بخ كاب ىذلا نأ .

 بدو عض هيداغ بص * بذكلا لاجرلا لاقام شو
 بضهو ةل-مر هند- 2 * بشرق لسحو ةناحرس

 ' بعز ءار نم هلم دخأ #* بتيلخللا تح هنآك

 بحسلا ىضفأ ثيح لاق ىتح * بقسلا نهسم دارج وأ '

 بغ ىر# ىعارلا حسبصو * بض كانه قاش تناول

 بطر ثرفو ريعلا عرك او © بك نهس تامخرو ظ
 ّْ 8 نب شاورت لاقو ةيئاط ةنل كيل ةيرث لاو ار لا را وق

 العأ الىلو مدع ىلد فاق“ *« هليو> لاقع اي كنا تي

 اناظأ ام اذا ارج ىنلتقت « ةنده قلو هما

 امأست نا مئاسإ تسلف ادبأ * ةوادع سيسر نمينامأسنال
 اضختم هلالكا الو ايف « ىدع ولنوك ااًمدعولا

 العم اك اش دملا لش اكرع « ايقالت زاربلا اكفالا يل 0

 ص رت .تعتجا اذا ءارضخ ةاظعلاك ةبودةرحولا ىنالكلا سيدعلا 0 2 1 ْ

 اوبهذ ب ض دقحال ليق امردصلا رحو ليق هئمو ءاللا ةحوتفم رحو ة رحو .

 اودشنأو ضرالاب ةرحولا قاذتلا ردسقلا ٠ ذاب /
 رخو مهل مهفايضأ .اورفف « اوقوط موق هللا رمت سد ش 1

 رك طاري ىذ نم أنب | * فرقم ءانإ ىف موقسو

 ةرآف هيف ثماو اذا رثذ لاقي لوبم فرقم ةرحولا ب ترد اذا رخو حل 8



 . ارشملاو حلطلا اعن « رلا دعأب ضرأب
 ْ ارحو الو أعسارب < أهدئاصم لعخي 1

 هلون امأو
 زضملا همه ٍبئذ عمسو * ةفرس ابلكأت ةشيهو

 دشنأو اهنأش انرك ذ دقو ءاوس ةنيبحو نيبح مأ ةشيملاف
 9 بنذلا ةيحلا سأر قرعت 6 « انكرمت دق انامز كيلا وكشأ :

 هذه هيف نوكن ناكع ميقت ال اهنا لاقبو باتكلا اذه ردص ىف اهنأش انرك ذ دقو
 ةفرس نم عنضأ ١ لاقو ةعنصلا يف للا يمت اهلاو ةفرسلا احلل لاقت ىتلا ةدودلا
 ضرالا يف نيبح م أ تناك اذا ريعبلا نم دار هلأ ماقم نيسبح مأ عم موق 00

 لق من لاق بضلا نواكأتأ ىنارعال يندم لاقو لاق ”ةدودلا هذه اهيف نوكن' يأ يبا

 تا ملا هذله ٠ وو ةريثكا اساتحأ يدع ىح - مأ لاق ةرحولاف لاق مل لاق عوبريلا

 اورمح لأس ةعرك ىبأن ا لاق «ةيفاعلا نيبح مأ نيتلف لاق ال لاق نيبح م أ نولكأتفألاق

 : هوام لاس ام هللاو لاط لاق امنرقلا نولكأتأ لاقف هع انو أيبارعا ةميرك نا

 ناو ةيؤر ىلع تاخد لاق يراصنالا سوأ نب ديعس ىودنلا دز وأ متزو ' قدش

 دحاولا دما دحاولا جر ه تدبلا ناذرج نم اذرح هرمج ىلع لع وهو نوناك همادق

 د أ اأو ترزلا وسحتو نبلاو رقلا لكأي كك يلوم بيطأ اذه لوشو هلكأيف

 0 «دشنأو»

 مودسقلا انفك هب ىلا « ان رفلاك فخزب يميتلا ىو

 را لاكو

 ٠ * البس اقن ولعن تاب اينرقلا هذ  ةليل لك اهناشحا لط بدي. ”

 لبوط هيدب ريضقل رد يلع بكنم ذرجلاك ةباد عوبريلاو لاق 3

  20مداارطنا هنف ثنأر كلذك هتيأر اذاو لوسه اذا ءادعملا هعذرب ذرحلا

 ناو .ائبخىلاعت هللا اهاش ةباد اد لكولا ؛ بصخلاو دبجلا ىف أ : بارعالاو



 ا تاماز ر لاق ليد ساس رم 0 1 كَ ١ رع نب تا ع 6 -#َ

 هب أماعل ١ خاصق لب , اللا سار ٍِض لات عور ىلا ان رظن ذا ريسدبا نحت انيبف كلت هتحح فا

 هرخدا لاو من هوحبذا لاق انططح الف ه وذدخأف هر ٍن ازد ع ريلا كنود ٠

 وهف هوبعر دق فيغر ىلع ءادفلا رخآ يف هب ىتأف لاق ينادغ ىف ه قوأو هدو

 هيتحار نيب هرمث م فيخرا يف 2 دلع تل ةرسبلا ديرب ةوهزلا نم ةرمح دشأ

 عزف عوبريلا لوا: 9 هيدب نيد هعضوف همسذ نم ذخأ دق وه اذاف فيغرلا عرا 9

 هيلع ينأ, لعج مث ككححضف ةجاح هب ىلام تاقف دمت ابأاي لك لاق متاملوانتف هنماذفن .

 أبلك أنة ةبود يهو نيبلا مأ و ةسدملا ىمأ نيبح مأامأو لاق ' وضع ا

 فالخ وهو نطبلا ءاضنب داوسل ءاردك ىهو اهنم رسأ ال ءايرحلالثمبارعالا |

 هيئامرغ نم لبس يراوت ىف نوراه نب لبسل ىبارعا لاقو ' رفدملا ىبارعالا ل وأ

 لاقف عوريلا ريبدنو مزملا يبارعالا ةاضوات انيدع اءلط هل مهبطو 1

 العلا ربثأ لبس ىلا غبر # ةيرق دح ىلع ورمم أ لوا 1

 قطاننءاو قطان ىلا كنع عدو هليبسكالساو عوبرربلا قش دْخو

 قهاش ضرالا قيض ىف لزتمهل © عار لك ىلع نطق ىنأك ن 1 ظ

 رُخ "هلا ضسبلاب ٠ بايرا اذا امه نم جر 5 هيأ وأب عو ريلا لايتحالا كلذ لاف اماو 9

 ّ لوم ناك هنأ نو#ز ةدنق ف ةفوكلاب فافطلا 5 طق ينأ راد تناك اذكو ق

 ةنيبع نب نايفس ىندشنأ لاق ةديبع وأ رقت م َ

 ةدنك ىلع ررُم آلف * شبملا كرش امذا 3

 ةارفصلا ةّمدملا ةيدع ةديدملاب سانلا قدم ناك نمثو ؛ باصو ةنطق وأ لتق دلو .

 نرذلا مه تال ىألاو لختلا ب باضكأو لئابقلا نم قنلعاب نويمرللو هن :ودار ر ةرصبلابو ٠

 ٍ هلوث ىف ناد 0

 فحل كرا ذحا هر ذحاف ةدن 5و 31 ةياص ىف شف لع ىف ترس اذا

 تذقلا ةلدنخل لامحأو بشفو © ةلبغو قانخ يمهالا ةعب ةعيش * ىو

 | (داوبخ-!1) 00- 1



 ظ 1 1 ءاليلاو ةد ةدرمح < 6 1 1 0 00

 انيع لع لدن انصقامل ناف * عمتساف ةليجب ىح يف تنك ىت م

 072202 فزملابو حابنلاب هيلع اوعادن * رئاز لثق ىلع اموب اومزتعا اذا

 مع اذاف كلذك الا راصمالا ىف نوميق الو اعم الا نوريسي ال نيفانللا نأ كلذو

 ٠ نوكي ام ىلع لبط وأ فد ىلع برضلا مهْنب ةمالعلات ناك ناسنا قنخ ىلع راد لهأ
 َ . كلتاورض توصلا ينتخيل فزعلاب اوب 1 اذاف ةطبتيص بالك ,هدنعو سانلا رود ىف

 30 ضأ تا ومالا كلت عم اذاف بردلا ىف بدو لعم مهنم ناك امبرو تحبنن بالكلا

 ظ 1 1 بحاص ة هبعش نب ةريغم ا وف ىمعالا امأو ؛ تاسحلاو ةءارفلاو ءاحبلا مقرب نايبملا

 7” هيلع هجورخ لجأ نمو ىرسقلا هللا دبع نب دلاخ ىلع جراخلاو ةليحي ىلوم ةيريذلا
 لاقف لون نب يح كلذ هيلع يمذ ىتح ءام ىنوعمطا لاق

 زيرسلا ىلع تلب مث ابارش ه ىنومعطأ هك اونلا نم لوقت
 وبرض رصلب ىذ دما لل < خيشو ةساك جالعال

 5 ىبأةنطماح ءالبملاو ة ةيلاغلا ىف ةساير ألو ةظ ةيظعانلا ليل باحصأ نم تناكذ ةديمح ماو

 "نم افسك اورب ناو ىنعمايا ةيلافلا تلق فسكلا وهو ةيدوصنملا بحاص روصنم

 لوق ثيحىمالا نادعم ينع هأياو موك ىص باح الو اطقاس ءاهسلا

 '0 لا درألا نما لذر -لثكو » ليك لآ دصتسكلا اذنا

 لاتحلا فطلت ةيف لمض ه ايود ءاد اد قارملاب كر

 ِ ظ ] هلوئامأو

 1 قثالسلاريثك 3 يللا غيرت * ةيرقدح ىلع ورم ابأ لزنإ
 7 امو « ينخأو ركمأ ناك ثا رلبلاو دار ريتك لف ربظ ف ناك يم هنال تارملا ذارأف
 8 لوش ثيح بعش5 ناك اذاقيرطلا ةفص ىف ةغبانلا لاقام نسحأ

 7 لفات اد_صاق ىتاملا لثك » ةريبظ ىف .ريزع وأ ةيحامو

 . لكا ولا يداب قيربتيذلك ىلا * ىوعروو ىدارذ ىو لوجح هل

 | المدكح ىو عوبرإلا ة ةفص يف رخ .آلا لأقو هركمو هريبدن ىف ٠ ق جربمإلعضوم اذغو



 ” تايثلز تأ ددزلا ىفو هقاخ ع 7 ظ
 ردصلال يل بجملا صخاشو * ربظلا ريصق عونرب براي 7

 ردسو لس لوصأ ىعرب * سعال عيمج تببلا مكحمو

 رجفلا عولط لبق هير اب « ركملا دادك هارب ىتح

 رفولا ليان صانف لك و * رمت نبديلا ضان ظ

 رعقلا كيعب يبمداعف « رحالا 3 57 محلا عفن رص

 را ىف عصماق يرصصدنو * ربظلا ببحت نطبلا فلتخم

 رمل ينج نم ىدنع بيطأ « رسعلا دعإو ناك نارسعلا ىف

 ركذلا ديعب رابج لكو * يرثااءامط ضرالاةمحشو
 رخف مويلو لفح مول « يرطفل امفرأ ةسدهو
 ريووأ دفق وأ برقع نم #* رف مالظلا ىف 'ىث لكو

 يي رغأ اهملاو ىمه كلف ه ردا ف انبلمأ ةح رآ

 يردج ءاضقل 'يث لكو * رقفو ينغنم لاح لك يف

 رب لكو بوسعي لكو * ركو ىف ماج ريسط لكو 3
 رحل دعب لفتتلاو باكللاو * رفقلابئذو عمسلاو خبذلاو
 رجرلا مزب قطانلا روعألاو « رحبلاريطوتولساو با
 رضعلا ةالمص ىلص لعج وأ ه رضحلا ىنارحلا ريغ هلك

 رفكىذ زك اش ىم هبوب » ربج نما للا
 * يركش لع هللاو دشاد 0

 للا الاو سمشلا رح نم رضخا دق يذلا ءابرأا الا 'يث لك بيطتسإ 0 اما را

 كلذ ناو ةرذعلا نم مطأام ىلع ار كش كلذ ل لمج امنا هنأ معزو رصملا يلصي يذلا 0

 نع ىبارمعالا نبا يور 0 لمملا ةالص ىنعم فرعأالو رفكلاو مؤالا وه ركسلا 3 ا ْ

 دم هتميف امو راجلا موصل امئاف معن الر +ا ىلصي امئاف لصتال ياي لاق ىهاز ٠

 هل وفاما ًاويندلاو ىلا سعالا نع اوو ترام ِم وةسدملا مق دل هازأو 00
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 0 ب رعج يف عصأت ىرصصدنو

 سعاشلا لاقف

 : امستلا نر امرافش 4 ابلك عيبا ربلا داطصأال قاود

  ءايشأ هبش نيحربرجلاقو ى ذلاو ىوفلا لثم ىرصدتتلاو يرافشلا ناب رض عيادبلاو
 لاقف لعحلا أهف 0 ذواه ريغوت ا ردك نم ءابشأب ةا ًارملا نم

 للملا اصعك ةيمس ىلا « انرقلاك فحزب ىميتلا ىرت

 . لوددلا 0 لا ةيشم يثمنو * مث سوس نارفعزلاف شب

 ليف سأرو نينملا مأ ىوس # مبا سورع نولتلا لوش

 عوبديلا رك ذ ىف ىربنملا بوبأ نيديبع لاقو

 ْ دقق هع :تراظطا لحم« ةلامس اول ام اهلع تاح
 ا ' 2 فواخلافي ار راع تندم 'ءالشاو اعانتاو اعوطت

 0 ١ ءاذنم نبع نم ل يمر الع ترو هطلت 6 انحرف

 فذاقثلا مسنلا أطو نرقنيو * اهأطو نثعروغصعلاو ريطلاىرت

 ] ا 1 نابسح ام ملأ يندب عوبربلاو ريطلا يرث هيدشتا يذلا وهو ىنارعالا نبا لاقو

 "' نضعب نع اناحصأ دكنأو كلذ ربنا امإو رجلا ةدشل ام اهلل نا امل امير

 07 ظ ةمآ ىف لاق هنأ مارعشو بارعالا
 ماركلا نالخأب ةلامب ه تلجأ ناو نبدرا مأ اف
 1 5 اًودتلا  لبملاب هانقفذ + اهأنث يف عمق دس اذا

 ١ : ىلا لبحلا ءاقفانلا نم هانح أ ىأ هانقفا اهافق ءامصاق ىف ناطيشلالخد اذا ل وشن

 ١ 7 را قدسنا نوذلاقودحا نكي ٌناورمشلا تعلن ف قدسحاو لثمتو

 قيدلا ابيع تحن جردب * عولق الو موسسلا كل

 ' ”هلوقأماو عزانلا فاك ىلع تبلقنا اه عز , اذا ىذلا يسقلا نم عولفلا

 01 تببلا افسع ام اذا « هاكلزالا عمسلا هب هن لاح

 001507 تيمكلا لاقو بنذلا اهئارج نأشب ماف تكله اذا عبضلا نا نرلوتو



 ْ افا نا سرس » ماع مأمن مضح همت فت رمال ] 21

 هلوفوهو ينملا هب هن سف: 1 كلذ يف ةديبع وأ دشنأو 1

 بيذلل لجنلا نا بئذلا بسح لب ه ةلفاث خعذلا تائب وذنب بذل 1

 هدالوأ عضل دالوأ نايل ن ظبي دفاستلا نم ه* غابضلاو بائذلا نبي ام ةرثك لوقا

 امباطتسا ربظب نم مدهنف تارشالاو عابسلا لك أ ىف بيجي بارعالا يف رمألاو

 . لوق يذلاكاب كب رخش ند نم مهعمو ا

 ِتارشملا لكي أب ىدع ءارج * هراد رقع نكي نمو رمح مأايأ . 0

 هلوق امأو

 رخا امجعب اهبنكل م اقثلا ىتافأ ءاملا هرئال

 رجهلا مدتحاو الع اذا # اه لظ لمرألا ىرذ يفو

 رجلا تدحو اذا اذه عم“ يهوه ديرب , الوءالا دراال يمفالا نا بحعلا ع نمو لاق ١

 باذسلا 42 هركن يعافالاو ابفتح ببس كلذ ناك ا ؟ر ىتح ر كس يتح ثبرش

 باذسلان م اهفنأو اهسأر ىلع تيفلأ ىتاف انأ امأو لمرلا تابن ىلا جيرتستو حبشلاو

 هلوف امأو اليلد ارق ان ىلع أ رف امرت

 هقلا رسملا ماهبس ىل طعأ ٠ 6م نمنع مط ابضعلو ٠

 ودتك هل ا وهو همءطل لاتح وبف ملا سمناب جر ذرملا ناف

 هصيحافأ نوكت وأ رحج يف نكس الامو ابخارفو اضم ريطلاو باودلا راغص

 . ةيحلاو ريطلا عابس ع نيوتا ل سل عنل جاتحيو ك كلذالاتحت وبف ضرالا هجو ىلع ْ

 هنم ىوقأ هيلع اهو ُذفنقلاو لرولا نم عانتمالل امي ناتو هلك ًاتاذرملا غير ؛

 جرو و لاق “ هبوذ ا لاتحم بلعثلاو باعثال لاتحمو ةيحال لاتحم اعإ لر ولا امهملع ا

 2 ركل ىدو مدلا اهشيعي ىذلا نا ابعبطل فرم" ةضوعبلاو ممطلا ب باطل ةضوعبلا لا

 نهطئوامهماع طقستف ءاذغاحل امهدولج تقلخ امتا تملع امهنود امو سوماكلاو ل هلا

 نمبورضاحلو ةبابذلا جرو .مدلا ىلع اهموجوابحالسذ 0 اهنم ةش اهوطرخم

 در ناكل باب الواو اهبل هاذ بحأو اهدي بك أ نم ضوعبلاو تأ



 لاس دال 7 0 0 رع ا تايطلا لك ؟ىاهذ

 هه نم هلك نأ دب الف يوق لكو هنم فعضأ لك أي وبف فيعض لكو داطصل

 | ردادنلا كرد نع اورصق ناو كلذ هيبش ضعل نع مهضعل سانلاو هنم يونأ

 . لاهمملا لاقو ضعبل اوم ابضعلو ضعبل ةايج اهضعل لجو زع هللا
 2 بارتلا قوف بسءا,قلرخو د .ززخ نم ةبوو

 بابحلا لثم ةقبلا كلولحم * لعيون دف طوف رضعو

 8 باعشلا تا رشح هنم حي ضدق * ملاظ يلع ودعي ملاظو

 و شو ىفثلا علتباعاج اذا دوسالا ناف ىبف ًالاودوسالا ينع ناذللا ناماظلا ناذهو
 57 فأما نا كلذو بسكلا ينمثمو دوسالا اذه ىرقفا لاقث ةرص ءاوح ىلا

 ا ركنم ةيح قاراو نرلك نمعلتاف عب رأ وأ ثالث ىعافأ اهف ةنوج ىف هب تمرف

 أه نم هعضوم يف يف ارك ذ دقو ةيح نم لظأ 'ىسمال لون برعلاو ؛لاق ام دعسال

 ظ مسأر ىلع ضب يف اهلاتهي نأ الا ىتفألا نم كلذ مراد عطس الو باتكلا

 ظ د أب ةمحلا منا اوفصو اذاو همد ةرثكل دوسالا ىف دفن : ىفألا ناف اهافتو

 2 رعاشلا لاق كلذلو ةلذ الو مداهندب ىف قب م هنأ اهنع اوربخ زابحالاو

 ا ا دكت ولو *« الدب دب هنم تجرخأ ام تزح ول .

 را 1 لاقو

 مدن ىشع هوهام ىت> شاع دق « * مصأ ىأ شنح نم ةميل

 ناك ًاررض دشأو اودع رثك أ ناكايلكو غلب ناك لكأ ناك الك حالسلا ىف نأ لاو

 0 ةدسع وأد شنأو هنود هلأ 4

 ظ راقظأو باينأ ناحالس ا هل كلع ءاحيه ىلا يتياسلا ي

 وتو و ردم رسثأو لاخلا ةوق لضف هلو يئذلا من : كليو بل نال دسالا

 رذانم نب لاق كو تاقملا ٍقوف م نوكي ندب

0 
ٌّ 



 سما مسك :
 ا 1 اير 1 ال لمجتأ ْ

 القعممح مو اسمع لذع و * با<وددح باناذ رخ اك

 ريسمالا ىلا المخ يلك رخآلاو يريبص اهدحأ رجانملاب اثجاوت نييتف نا“

 0 نر حدس ل 21
 9 1 ل داما ماكس سل

 ْ ضرعلاموب هنرضف ى ءاكلا نع لغشو هربص اودححرا وص ةناميريبصلا ب برغل

 ىلومرذانم نباو ىريبصلا ىلع كلذ يلكلا , رخفف هود ارضا -

 دورسالا ل ول اماديشنا هانعمو رسششلا اذه لافت سدس سا نب نالع نإ
 ايم هعم ناك امل هلانشأو ةنسخ برش وه سولو بغا وه نر حاسم وف ْ

 انعإ هنال عبح اص ريب أعاو لو ىرخألا لالا يف هعم نوك ىذل لان“ ْ

 ' برضو ربصلا ىلع هناعأ امم اذهناكف ءادعالاو ءاقدصالاو ءافك الا ة ةرضحم ب برشا

 ةلاطبلا روضح ةداملا تمطفو هسفن ةدوج رادقم ىلا لكو دفو و ءالللا يفا

 كورذ دقو ىلع ليطتست الإ تقو هل ' مالغل لوش وهو بقعلا اأ نادم د

 هيف سيل ناكم ىف ةانف اد ناعسلا هيرض اذا لاقف قطن مف اَط وس نيس سانلا نب

 يرج مع امسا راص رفلا وه ينيسلا يثمالوف امأو سانا ربصأ وف ربصف 1

 سعاشاا لاق ىت جبسم ةيوقلا ةقانلا لومي اود

 #  يتابسلا دجو ىتتبسلا ىثمب# 270000

 مالا هلو سأر ثيللاو * يوما باقعلينلا حسو
 رهدلا ضقتنب امبالا * بلاغ ممل سيل ةنالث

 ىف ظح رانال سيلو حاسمتلل ءاماو دسالل ضرآلاو تاقعلل ءاوطا تأ نود

 . حاسقلاودسالاو باقعلل ايندلا عيمج ىلع ةسايرلا مس هنأكف ناويللا سانجأ نما ظ

 مرلك نوروك ذلا ةلزيعملا توزو وورعتملا ذه نم ندحأ دودلا ر رصقو ءاو

 كريسلاو يلا وه رئاطلا مث ونو ةصاخ رعشلل مها و 1 رشن كو راعشالا ة

 نالائاوه وأ ايام نوكي نا لبق يضرأ وبف ضرأألا ىف ناويح لكو مالك
 ع كلذ اماو ءاملا ىف ناسنالا ةحابسك هيف هنأ ريط ناف ءا وهلا يف راظ

  ةبق امأو نش رالا نم ادب د مل هسفنىلدو ضرالا ىلا راص ىتمو ار



 0 ١ 0 0 ُظ ٠ سيق ةالاو ةشاألاو ةضفارل ّ ايف 3 0

 00 رهتعملا نب رشل 3

 ّْ « اهشانحاو شحولا دب اوأ «

 اود لاو لرولاو بضلأ دب راص امم تايملا شانجالاو ةميقلا دباوالا ناف
 3 هل وف امأو شانحالا ن م كلذ هابشأو

 0 / يرد نم دنع ريثك ريخ « اهرش يفو رش أبلكو

 7١ ةنع اهاذأو ركق نم ةربع ابيفو ءاود اههف نافلتاوناجفوةيذؤمتناكناو يه لوشن

 ٍ ! بلاط يبأ نب ىلع لئسو ةنجلا نولخدب ةعاضلابو سانلا عمظي رابتخالابف رابتخاو
 ا ىلا بهذ زشب لاقف تحبصأ فيك ل ليقف هتلاث للع ىف ةرم ريغ هبجو هللا مرك

 1 . هلو امأو قلخام رش نم قلفلا برب ذوعأ لف لجو زع هلوق
 رذلاو بلعثلاو بذلاك 05 ةليح مهرثك أ م مه رشف

 هلو يف كل رسف دقف

 ْ . ا ةلش نم ىوح ا ع هع ةدلح دق ثيللاو

 ٍ داكن ال باقتءلا نا صنقلا باجتأ عزو هتجاح تلثو هسفن قثو'نم لك اذكهو

 ظ < ضمرداطصا اذافىلاعلا بقرملا ىلع نوكنت لازت الامناو كلذ يناعت الو ديصلا غوا َر

 7 برملا الإةمه نكي ملرئاطلا كلذ اهرصبأ اذان ابللع تضعقتا ايش زيطلا عابص

 ١ 0 ميا رثذلا اهيلع عنتم « ملاين دج لف تعاج اذا اهنكلو اهدب ىف هديص كرو

 | - رعاشلا لاق دف و

 انالج وما فككشسم نم هيلأ تبقا اذا امو هئذ ليم

 رخآ لاقو ْ ١

 تذلا ةرفقلاب آمل حال ءاعقص © تامتحاو ءاملا ضاف نيح اهناك

 تت دوبصمنقشالا لع ءاقشلان أ مم اداب هيلع تبع

 هون امأ
 ظل الا و

. 2 7 



 ف كلس 20
 نعت تدوم 2
 0 حوحو وعم وع حسو تح جدعجوو يي عج

 ريصلاو حاحلالاو رالف # اهرادنا ءاسحالا فرعل 0

 ينم ال ةي-ثحولا ة ةميلا كاذكو هوو هدلكو هنن عبس لك ىلع ء ىن الا

 هذه رادقأ ىلعو رفلاو ركلا يف اهودع رادتم الوا حالسو امدب ةوق رادقم اهملع 3

 هلوق 4 املا امعأ ربظلا تاتذلا ١

 0 ها ها عم ءارشملا عبضلاو

 يرحب السر تءاؤ حاص « قطب مل اذا بئذلا ىرت 6 .

 ىرحن 7 مدع و محم 0 هرذنق  ىلعف "ىث لكو 3 1

 ض رعل ١ ال 0 روكاو ديالا ةسايرلا تاوذ ةفرشلا 0 2 هذه نالا ْ

 ناسنا ام رف ديدش عوجابم نكي ناو 0 .ولا ديص نع زدعتق مروع نأ دد ؛ الاانا 1 ْ

 ءاوع قوع زدعلا ناَع ناف ة هم العم د ذل كلذك بئذلا سلو هلا ضرع 1

 ءايشالا مسقو“ ؟ ىتناسنالا كلذ لكأ اندرو تايق أو بانذلا تعماستف ةناغتسا

 وه ك كاذكو م ادقا "لو رارش سدأو ماخحاو رارغ و رخ و صوكن 0 اا لاقف

 هوا امأو.

 رعذلاك حرفا لمدنعلاو + هل تت 1 .ىف سيكلاو 3 3 :

 لد هلأ هه برغي يذلا وهو ةرذ نبأ نم رفصأو ةرك نان ء راصأ اط ليدنلا

 رك ذو ىوحدنلا سنو. لاقو اندب اها وكأو ري لا عابس رلظع ءأننلاو ملا رص ف

 يعاشلا هيف لاق دقو ىركلا ىلا ليبدنعلا نيب ام برضي لاق 2 رخال افلخ

 م -_ٍ__ الو يع امسناع ال ان ربها ىلا قو || برضإو ْ 0 5 0

 فاخ نرذحن كيلا اه 1 # فاخ ىداصل لوقأ امو ْ

 : هفمش همز ةلل قوق نا د مع يرذ ىف كتب نأ واف :

 تف رفتمالع ىلنك .[نا 2 اهتيف نا كردف ل

 ”ةلوتاعأو ةردل ىلع ديصل رئاط 7 ل 5 يلف

 خيولاك مم ألو ليفلاو 57 هد 5-2 ؛دلاك دللعاو 5
 دك في 2

 ( يد -داوتع -18) ا

00 0 

0-1 



110 3 

لا لوق - هر نم ل و بأذ نم ع بذ نم را لاش ف
 آ

 ْ ١ لوألا ىئذلا ن هم ريدال بحل أ

شامل م لا |دو ف هدلأع ريألاو
الا ر 5 ناكم ف ريذعاو ثتوهو 

 ا ع هلدعلا ل

 ظ 0 ريسللا بحل هناو هلوق ىلعو ةيصولا ًاريخ كر نا لجو زع .وأ
 ”امللا 1 عضوم ف ل او هيف ددشتم هب قيض هياع ليخبل لالا بح رخأ

 ةعاطلا شضحلا ريللاو نالف تدب ريخ رثك ام لود تورتشلاو لوكألا ةرثكو

 0 هلوق اكو ردملا دا و

 رخ بأذ نم ثبخا

 زءارل لوف ىلعف ٠

 ظ نر ١ طلاناب انأ اذا  ثيدحلا ىبع كانأ امأ

 ش ثيبُح أ طئاغاب تدكو # ثءعل يزنع طسو بذلاو

 ظ 5 اهم وثدي ام فرعآ ال ءامم ءايمجةببود دللاو «رظأ بئذلا عدوتم لثاايف اولاقو ٠

 ىلع فقتو اهافاحشُ امئاو امل رض الو عمم ال نأ لعل ى مو .اهرحج نم جرخت م لاب

 0 ايط اف دستف اهيل تريب رعو امقدش يلع طةسين بابذلا ءىجيف اهرحج تاب

 0 فلا ةب د“ اما دتسلو
 ش نود را امل ضرما ١ يف اهمدسقو اهقزر وه

 ظ الو باطلا ف طرغت١ ال رثك أ بابذلا اهيف نوكي يتلا راها نم تاعاسلا ىفو ليلا

 . هرحج ىلا وح بارت رت ًاضيأ داخالو رادقملا طاغأالو تقولا "ضخم الو ى اطلاف رقت

 ٍ 58 ءاملاب لب اذا سرقنلا بحاصل حلصي هنأ ل نو زب رحملا نم هجرخأ ىذلا وه

 0 0 امأو ناك ما كلذ هب ٠

 ا ! 0 ربولاك ملعالاو ليفلاو

 دعس وايلعلا ةقشلا ق قؤقشذ ادبأ هبال عسل كلدبو ريعبلا مع الاو فورغم ليفلاف

 ةوحارا 5 وق ءا ريعبلاو لع اللا نأ ىلع لدب وب ا ناك اذا ناسنالا

 أعلا دوفأ شايج نبا + امسون وأ ركنا نمل ينا



: : 

 ادب ربلا ناك ا يحرك رئاشم 1 : 0 1

 لهابلا لاقو 1

 / لعألا قدشك هتصارف وكمت « الد ٍِ تار ةباغ ليلحو

 رح لإ لاق و ةعسلا يف ريعبلا قدش كن 26 1 ْ:

 مع هتادشأ ىف بعامصملا نم # ةيسارفاف يح كل َة ةبرض 2 أ

 < مقل لفوز

 ..ارافسلا فنتأرو ةتقورط « هدم نامبضلا حقلي برشإ

 اهروغ ضاخلا غازباك نمطو * هلوضف ءارفلا ناذ اك برضإ

 ني ةرلا 0 لاقو ريجلا ناذا 1 لاثمأ 3 محالا ن 0 هي ءلع قاف تسلا هر هناك

 ثيبا لقوا

 ' رخآلا لاو '

 نيم وذوهو ٠
 لهاملا هيكنم نع ناب كو د“ هجادوأ ؛ بحشأ صعقمو

 لسبانلاو حارلا || ا ىدك د ةوه امه 8 راصف

 ىنارعالا نبا يندشن ا ةبرسغلاو ةنعطلا تافص ىفو |
 لك الكلاب ابليا ى وأم لبسف * ةمحه يدنع ناظقبلا وأ ين

 لزاولا لاصفلا قادشاك ب رضو# /لفاون نط ريغ يدنع لقع الا

 لولا عد الا * هيود تامول ءرملا دوب بسو

 * رخ . هلا لاق 8

 اهءاروام ابفاخ ع ند ا ءاق ىر د .ارقتف 9 مد 3ك ام ثتعءج

 -- ب 0 5 1 7 ىتح ىل تشرع

2 
5 
 تايم عسب تيس ايلا ا



١ 

 : 3 5 سس دن و # مذاق رسما 7 02 .

 7 ْ رخا لاقو '

 ١ درر 0 ا عطق دق ف #* ورألا لايئساك ة ةئاسمو

 7 2 ةيسؤ 1 2 ويتلا ءوض عباصالا عوفر

 : ريشا نب د لاق و

 2 رجال بع فرد ا #4 حيبطنلا خر فكس يلح نعطو

 ١ 0 رياسلا لع ا در د ابقتف ند و لا

 7 ةءونشدز أ نم لجرلاو دشنأو
 . اهقيبش نابملا ءاشحأ مطق «ةش رص تنمط دق سيل نطو
 1 اهفوقعبيشركسلا مأ عطش « تءطش رايسلاب اهورشاب اذا

 . ١ هل هنظأ الو ينامرلا دنغلل يورو

 ”اوخا.موقلا انتو ه دنع ا نع انننك
 اوناك تي_ذلاك ع * منج 7 مايالا يدع

  نايرع وهو ىاو « رشلا حرص ام
 نايضغ ثدالاو ادغ * ثاللا ةدش انددش

 فتاانراو نيهوتو عيجفش هيف برغل

 نالم قزاو اهو * قزاا مك نمطو
 ْ 3 ثراحاب نم لجرا ىدسلا دشنأ 0

 .بوبخ سنع للحر رمشف « هلحر هي مرحلا تينأ
 2 بيثكلا موو ءابالا موو * تضم ابوطخ ىنم رك اذن

 ارا لاب ىلا ثط ركأو هاوخلا هنقو زازح موبو

 2 بيزلا ءام لثم دئاع اطل ه ةحافنب مهنع !ٍ تجرفف

 ١ بايص نب مول ٍتثاجو # باك يوع اهوربس اذا ٍ
 5 و

1 



 لاله ىم نأو الالو م ذلا حج ىف تنمطام ةنمط .

 لالا هفلخ حمرلا مب يتح م علا رياثلا ةيعط

 2”  ةزاح نب ثراملا ل

 ءاحنلا الباع فني الو لع _ىسلا دلبلاب زيزملا مقالا 0

 ”هوايع 1 طرق * شكب نيمئلتم سيف 0 0
 ءالا دازملا ةءرخ نم جرل# *« ل (م6برضب مهانددر_ف ]

 ءامذ ني -ئاخال امو * هللا مع 5 مس انف:

 يس
 َ لهاص درو لكو ءاقللا مون »# ابحسأ رهاظلاو ةليقا --

 را ف قئامف فاسق د نءاطم قي رملاك عودأ لبو ٠

 نءطلاو برضلا ةفص ىف رمشلا نم انش أرك ذ د دف ذاو لداءف ىور
 نارخ قف

 د_صتلا ند داصتقاو ف ند فارسا ند بابلا اد_ه لكاشأم لضعن رك

 لبلبم لوقف طرفأ نمام
 زوك ذلاب عر ض هيل ليلص 2 ل حيرلا الولف

 ىلذبلا لاقو ١
 ادضعلاةعدلا ت<لوملابرض « ةعقبه برشلاوةعشعش نمطولاو ١ ا

 ادرقلاوءاملاقوسنتن ونا نيح « ةمنمتو ليمارا را ىستللل 0 7 ْ

 ةركنع ل وق كلذ ننول 38

 م ميلا لالا, * اهسرج ىده نيعرفلاةبيحرب 1

 , تاسالا نب ل لاقو 7

 عادم ريغ أم 5 مطأ * * ف ناو ةيفدبلا تصح دق '

 ةمصلا نب دب رد لاو 1

 ىدان 1 نا ع رهلا يف يل و 1 يبايش ينذأ اع 0 ! 0 ظ



)0 

 داحنلا 0 قلاع ع رأأ 1 # يدخلك جل نايتفلا ُ

 ةرئنع لوف بايلا اذه يف لخد امو

 د مراص ضسأ لبو ع« انقلاب ىدر لياغاو مهانعر

 لامك قباس-ىنه نءطلاو « ابك ناتاولا فا 1 0 :

 ' هلوف امأو
 35 لزتلا 0 [ولزن اذا 1 5 َّ ل6 ول ةينملا نا

 ىوح نب لشم لاقو

 : فقاوردصلا ضف اديه سرافو # هلارو نم قرب ىنكر لازامو

 - كلذ فصو ديملا دبع نب ديم ناكدقو حرببال ربدم بلقلا عمتجم هنأ فصوف

 ظ ل  ضيرحتاوريبصتلا نكلو فيسب رض الو حمرب نعطيالو معسل يمربال ناك نال

 ْ عاجش لك م زما اذا تابثلاو

 70 مدي ءافشلا هراث بلط ىف غلبف ارذن لوتقملا ةيمح يف رذن نم باب هجم

 ظ ىسيلا لاق
 ورمت دبع وأ ارقثم قلثل ه8 ميلا اندق ذا هللا توعد
 ىرتوتكردأ نا هللا ءاشو « رثول تفاح . ةفلح تناكو

 رخص نب ةيراح نب شاورشب 5 فر ناكف تمقس دف يىناو

 ا رانا كلذف مم نبا وأ خأ نودهرا ذخأالا هيرب ال ءادو امس لتقلا دعت بارعالاو

 ظ ا كلذ نأ و ةلئاطلا يلط ىف ىركشبلا ما وسلانب دابع نب رابص كلذ يف لاف نمو مننملا

 07 لاقدرا' كردأ اءذ دابع نب فاسا هاخأ اولتق اوناكو ءرب هل سيل ءاد
 يفاش صماذلا ءدلا نم ىناغش يناو توك ىلا اهيل

 فاسا ءاد دعت ىدالا حيحص 3 ةلايع نماء طماع تما

 يفاطع تفطتعاو ىعانق تفشك# ةبقح ىعانف يف يطغمتنكو

 رخال لاق ءربلاو ءادلا 5 ذ نم بهذلا اذهب هببش يفو
 ع دا



 0 هرب ل + بابشلا نأ؛ « اهل تلقون و ا 8 0
 لاياولاقف نعأ سر ق ةزرابلا ىلا 3 نيح ىلهاياا خيشلا 7 لمالإ ةيدش فد ١

 ينالب فرع لو 0 *« لاب لاقت ىلا 3

 يئادتيفشو هتادب ب1 و + هيف حمرلا ترسكدق كلثمو 7 : 1

 ءامسلا ءام نب رذنملا تنيتلاقو ١
 م سقلا ريخ امميسق ناكف « انأنملا | مساق غابأ ف”"يما 1

 مرتع م انلق ءاحيلا سراف .اولقو 0

 يدسالا لاو ٠

 ألو_هفدن ملفا ا حارلابو #َ انع امن قرط انينر 0000

 انيمسلاالا برا لكأتالوح ونعا لاو طعرإ حاطف 1

 ْ ظ ١ يمزلا لقو 1

 رئاخدلاب ما . ايانملا مهسو 8 لكل 6 هيودعاو 0

 . اماعنب لؤمسلا لاو 1

 لوطتف م 00 ةه رك 0 انل انلاج توألا تح برش 00 8

 هك 0 طايل لتقل ىرال لنآ نال 1
 ناريفلا وأ لآقو 1 1
 ران با 2 يف بشن واش 4 0 هطنراو ود ئ 20

 وانعالا ةريصق ةارسلا نا * هشون . حام داود ١ رص ي رق 0 ٠

 . خالسلا سبلب يصوب وهو رخآ لاقو 1 7
 ساما ةريضل السلا نا * | زخات هده يكتأ اذاف ا

 (رخ لا لاقو ) ب

 فاقو ري رورك نيديلا انك ه تلنع اذااجيحلاب سانا سراي 00
 ناظقبلا وأ دشنأو س رثلاو فيسلاب دير تائش هل 0



 ديلابو نيديلاب ابو رض ناكو
 او“ فيسلا ديرب هناف ديلاب هلوق امأو حادقلا ديرب هناف نديلاب ًابورض هلوق امأ

 اذه لاق دب مأ ندب ماعطأ كولملا ضعت ماعطلا اوبرق نيح هدئافل ناسح

 ناو دن ماعط وبف ةربرح وأ ادنرب وأ اسيح ماعطلا ناك ناو فوفكم وهو ذئمو

 - برطت ىدشنأ رعشلا قف ودمتلا راتشا : نمو ند : مامطوبف ءاوش ءا

 - قعصلا نا ىلع ىف تدبجأف * امايرأل 1 تاكا تارت

 0 سراوفلا ضمنو م هل اءاشو ”ىدب تاعج

 ء ” لو تح ةانطالا ناورمس هنت ىلع قدص نميو
 0 حيشلا لطبل ةماه ىبرشو * ىف ركل ع ىادفاو 1

 000 ٠ يحسرتسن وأ يدمحت كناكم 0 تشاجو تأَش > |]5 ىلوتو

 2 (رخآ لاقو)
 كرب نأ ىرظناو هيبهرت الذ * صاع وه اا ىمغل تاقو

 0 38 ظ برأ ىدحم نب ور< لافو

 00 رابعا كلسرأ عرزلوادج * اهنأك روز ليلا 0
 ٍْ ترتسم وه ورك ىلع تد رف © ةرص لوا ىصفنلا ىلا ت

 ْ 00 لانو
 7 000 را را ود اود ايدو
 6 تبشلاك ضي و تايمذل * ةءاس مييفو اف تفكر

 . برملاوراتخاوت ولا تارمن اوهرك ذا انل عاقلا اوكرت

 : بلوت ن رفلا لاثو
 لوط اربدس .انقربن 4 اهنا مو ىكيلاورع

 )0 وف ةايحلا اوبخأ د # الجلا .ناكو انيقتلا اعد

 م رْخ آلا لاق 3 2

 ' 5 ناطايوع نم ياذا 0 ؛ اهروحت يدب : ليلا نومدقملا نه

 ا



 ىدقم قياضن ىنكلو 8 # أ ةنسألا ىف نوت 8 0

 . . ةءاحفلا نب ي راق لاقر ّْ

 ىارخل كاصو لاطنالا ن ره « يقل تأشج اك قوق 00
 ىاطت يذلا لجالا يوس * 1 ةايح تلأس ول كلاف ْ ٠

 اهل قلأ م ردا هان + سوفا رهو ى 0-0 نيم ٠

 : ظ ليفطلا 3 0 لاقو 20 ٠

 رقم ريغ ينأا حازلل لئأ « ابلثع ا الا سفنل هل لوقأ 1 01 ٠

 00 رج لاو
 80 لاطبإلا اوقناع الز أ « ابسراوف ةاؤشي ل ليغ ودرع نأ>

 ظ يبضلا مرقم نبا لاقو 3
 لاعَس و ايناك يلظعأ # ام طام مد لامت اذاو . 0-0

 لت ١ اذا هكرأ مالعو * لزان لوأتنكف لازتا وعد 1

 ٠ ب بك لو الاشقرى  ْ

 عملا ةصاصخلاو مييف ب َت رركلاو ع ىدنلاو ١ ل ىهانم منو ميلا 1 ظ

 42 آلا نهدما / نم تحرفنا اذا + هشأشر سوفنلا ىثنت أقلع ير 1

 متاوأا امنيه رئي «نيطارش * م.ديفو انيف يلتللا انقلا تنك 0١
 حار نيقرفلا عمج ىف كلا نه # ىر اف حامرلاب اننذن كانه ْ

 عيبا لاجرلا ماه ىلع ترادو * يخ 0 اهبطت ىط تراد اك رلردو 0 ٠

 ْ 0000 ليم لاو ظ
 البيلللا ين م لياخلا نا نا غ_مبش يبل انمي تفلدو ٠

 الراقي رم برحلاوخأو * الرو اند نااوقبطإ 0 ١

 سلك دبع نم 0 رهو“ دبع

 (سيداربس 61-2-0505



 ١ 6 ف شاش لملاا

 3 00 2 0 نا 9 قشر 0 3

 ايصاوالا دالحا] اندقعام اذا * انفويس س عقولبنلا لك مو
 8 مد( نابلا لّهوو نإلا ل يف باب ايم

 ٍ زأ هللا 5 0 ودملا 5 م-ملع هدءص لك نو.س ل->و رع هللا لاق

 0 هلون ذخأ اذهن «آربرج نا لاو نوكنؤي

 الجرو مهبل 00 اليخ 0 مدع م1 7-1 ءازام

 لوالا بهذ ادو ىلاو

 ٠ نأ دبع وعدن ةمودسم #3 ابتبسحل ةروهصع اماولو

0000 

 0 وعلا نارح لاقو

 آ00 ٠ نيكل خوتسم لقلاو * ىتعذر لبأ ىلحرب تاحنرا موب

 لوةعموهو ىدا ونلا لوخلارلإ # ىنامحيل يوضن ىلع تررتغامأ

 ١ هلوق نم اذه سالو نابأعا لهو ةفص اذهو

 امانذاب داما داقو * نفك نم ةنعالا تاك

 لوق ثيح كلذ رصفف ىزاوهالا ةرصز وأ فارك زا لاقو

 ٍْ ل وكشلا هفرط قوفايداع + ىق رو نيفسلاك ليخا لعجي

 15 لوكشم وهو هسرف سرافلا حجرسيف نع الو اا دف ركسملا ىف اودانن عر مما

 هناجر ىلع رضحأت لو ذيرأم هيطعبالهار اذاف لجرلاب هءرمغإو طوسلاب هثح و هبكر ب مل 0ك

 رع ىلا + أحللأب ى ىغم ارو هعاوق ىف لاكشلا عض وم نع لهذب نا نابملا لهو نمو“

 ّ د هر اهزمغي ىذلا ةنيفسلا مال نال نيفسلاك ليخلا لعج هل وأ وهو هذ

 ند نم ناورببا كيب نا باوصأ نم ةمزونلا يف باكلا نوراه ن لوس لاقو ؛باذلا

 و . نيغأ ند ئ ره ليخ

 لل نم يندأ لل روبظ نأ # هعور طارفا موزوملل ليخم

 ترك امنا ةاحنلا نأ يري هيك هل ىجنأ هيلجر ىلع ةردع نأ هيرب نبا نال



 ”عوولا لا لا ى ىف هموت هيل اء لتعأف نا 7 لاقو ندبال ل

 انا سلا س ءانلا ميم سانلا عيج نم مها وس هتيشكل قاخحن ُ كَ رن 1

 ْ : را لاقو 1

 نال راطلا فئاللا ىلع « ضيع هللا ىهو دال ناك 0 0

 00 افلا لا
 رارسلا 4 ٠ لوكي نا ة ناع 7 ا رارسلا هعورب ٍ 1

 لاقن نيطاكو طاش يمرورءاش || يسيطا رفلا بحر نبايندشنأو 0

 .اربش هسفن يراوف # اناستا مو :لا ىف أر 5-5 0

 صلاح هنأ اودارأ اذا ديدحلا ة ةفص ف نولوقو 0
 نايمه لوق كلذ قد

 « ابيكم ديدحلا "00 2 0 17

 ل مجج ديدحلا ءام نم رضخأ ظ 000

 اذه ريغ ىف ف ىذمال لاقو و 01

 قاصبلالقو اجيملادنع قر ه الان هبش ٠ سك الا اماذاو 0

 ىثعالا لاقو 8

 هراسللاب ىعا رئالوو « هيلا: لدتاق الذ 00

 | لاخالا لاو ١
 رذغ نمنالب .ءنب سيئا: عال ناك رج نيحانفايس أت كر ئامو 00

 0 000 ىمصالا دشنأ 1 0

 بالملا بلملا ثبثال ٠ ابن كرات عر 85
 هلوق اماو ممزم ىتح ابلح بالحلا ثيلت ال ن زول لوقت

_ 

 رمت يف حبسإ رده ام « محاج يف حبسلرأ أطو 1

 ةشيرهل قرت الو جرو رانلاز ا 1 يدنه وهو لدن نس ىعسإ رئاط اذه 1

 ينال هجو ل فوكي ىنلا بلا اذه ناسا ذخأو لق نومألأ ةءأث منو ٠١



 ا يي ل
 ْ رملا ةرضيال لفاقلا نا اومحزو «قرتح ناكورانل ١ هافلاام لظلا ىف هففؤل هايم عئانم

 هعابطىف رئاطلا اذهناكف ةرجلا كلذكو لاق ًادبأ ارج ريصيالو قاطلاالو قرذلاالو
 0 تيأردقو ةرئمو ىلعحو قلط نم اذه نظأو نيظافنلا نم جازم هشيد عابط فو

 و بام لص هقنع ىف ىنارصن اندنع ناكو قرت ال نامر 5 ةيحان نم ه ' ىنؤي ادوع
 ئ 0 ١الرانلا و حيبسلا ا+اع باص ىلا ة اا نم دوملا اذه سانلا ءافعضل ل ود ناكو

 00 . هلوق اماو دوملا اذهب ضروعو هل ن طق ىتح كلذ بسك ناكر ةأهمف

 00 ف 0 م 6م #0

 ظ باعت نإ 6 رلا لاقو رهاملا ماسلا وه رهأملاف

 : 0 بلك ل٠ « هيرمغ ىف هللا يرو

 ' . هلوقامأو

 ردلاو ةفرسلا 3 هو ## هو_سح ط بئذلا ةعطلو

 2 هلع ء سحليف هنيع ىحاد> ىلع دمتعيف هتمذمغل ضبقيف تي لانا أ فذلا ناف لاق

 |0020 كل درو ةدولا ةوق نم ٠ عأ ا اربوقت هنيع تروا انيناسماب
 ) إ " ؟ىئلع مق عش سلف هتصمو هتضع امأف اللا يف رقبلا ناسل نم بصعلاو محللا ىفا ره ْ

 ' .ضرالا ىف سيلهنإ لاقبو هيكف ةدش نم ةاناعمالاب اذلب هل ناكالا هريغ وأ ناك ايظع
 '0 فصوت هلانسأ ناف يئذلا الا هيب نيب توص هنرسكلو الا لثع ىلع ضب عبس
 . ةلث نم مملا ىف اهرورم ةداش م نم هتنرض ناب توءنلا فيسلا يرب م ظعلا ىربت اهم 1

 ا باطلا دبعنب ريبزلا لاق 5 توص هل نوكي 5 هل مغملا تاب

 .توءصهترض توصلا ضومغ * ىنع لاتولا ة 0 ىو

 1 توسل ن 55 : [41لر ما ة د ل ءاطخأ اع أكف يرض هيرض لشلا ىف اولاق كلذأو

 1 0 00 ْ تذل ة ةفص ىف زحارلا لاقو

 5 : هرانو هنرفص هقدش ىف * هاد رح * ساطأ

 000 اعنا هموم يف ةرمأ نم بابلا اذه ريغ ىلعو اللا ةغض ىلع ىنأتسو
 ١ .. ةببمع ةعنص اههف ناف اهني ةعنص يف امنككح يني هناف ريدلاو ةفرسلا ةمنص رك ذامأو



 رححلا ىف ليف امم تأ 3 لهن ف نادر لا عمو 0 ٠

 رجلا كلذب نونمب امئاو ءاهالب 3 نول. و سرف نه عمسأ نولوقب مهلا

 لهلا ىف نوكن ام :ال اهنم بأ دارقلاف لثما هه برض ناو رجملاو لاق عمس 3

 ممزف لايمأ دورولا ديرب يبا لبالا نيبو اهي نوكب تنفو ىف درولا ةليل جومتف

 معسأ لوقت ب ب 0 ىتايعمس نا لبق ايناتخاتاوءاواه ار عمست ام أ بارمعالا

 زحا رالاقو دا رف نا 8

 « حسالا ب اقل جرن نالت ظ

 0 من ظ
 رك ذا ىف عمسنةرارم ٠ 00 ام لملامرقلاو 0 ٠
 رحنلاو تولاثودح داء #هفوج نمل صا ةيصخو

 ردا ةلئاف ةقيعتش « رز |مدعب ىرالو 0

 مرا دفو املا فام بيجاعأ فرعتب ينمأ وه نم هيف طلغ دق باب ْش

 رحتاذا لما نا ىلع ًاميجج اوقبطاف هنم بيطأ اندنع سيل لجر مههفو سان رسل

 ةرارم لعاف بييطلا كلذ لاقذ نادحو هل ادا هتقشاش و هتيصخ تسقلف تام

 رحنلاو توما دنع لطبت من ايح ماد ام ةرارم هل نوكن نا هلماو كلذِك اضيأ ل لا
 ةايحلا هقراغ نا ده الا ةرارلل يور ىلا لصن ال ال هل ةرارم ال لوقت رص اأو

 باب يرازج نم 2 ىلا تثءبف كلذ ىلع 00 امجا 2 يلف ىف ل-# كلذ د 9

 نعد عار ديرم امهدارأ نا نادجويل امهنأ يرمعل ىلب ١لاقت كلذ نع هتلأسف ةريغل

 دج ولام هللاو لح هرختف دنع دجو " اللا ةيصخ لوقف ام انحز. اعرو ةلك ة ةماع / ْ

 هينياكب هتيصخ قحلتق اديج ًارايخ لجل ناك امرو ابعضوم يف 0 : اعاو هرحنم كل ]

 دعل ىلا ثءبف .ةماعملا الا ىنيفشي سيل هنا الوسر هيلا تثعبف ةلدلا هذ نادجو ل

 طاغي دإ ريثك اذه لثمو ةيصخو ةقشقشإ سيف ىداخ عم نيمو ىو 3 الذ

 هلوق امأ و بارغا ب اك> ىلع هص رحل تشإ نما نم هبف



 ظ هكا

 : رمال لاما . ند ل ةمسسو
 0 ربا اوذ زال اهفرعي * دنو ملخع روثلا داؤذىفو

 . ةديبع ىبال ليخلا باتك يف يرأ ا هلا هل لا ال ذل سرفلا ىف ىدنع سبلو
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 صريصق اهل وح عاق ةعق # صوقرح نمو صوقوَخ لكك 5 2 3
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 نال و ا اءادنذ هلك ممل منق دقو ت رو رضح ن ا ” ةالملا تت

 ءاطبالا يف ابطيرفتل ومسأ نم اهبيصت ند اهماف امل رك دن ةفثو تففرتدتشا اذا اهارتف . ٠

 مسلا نم اهبف نكي مل نيدح اهنال ش وشأاو تابارملاىف الا نكسن ال تراص يت ٠

 ءأملا م 1 ىف عركدو توب بلا مرعم نكست يتلا ةغزولاك سانلا 0 و بلطأ ل ىثا

 تحب اهولتقفةغزولا نمسانلا ترغ 7 و ماع مو تايحلاق ارو هجمتو ٠

 مل ةاظملا نال اذه لوف نم ق ةومأ الو ةاضقا دخأ الواو رأم ومهنم تءاسو رجح لك ١

 ةرار لا نه اهبعبط يفو الا اورك ذام ىلع ميلا توذ ىلع فساللا نم أمرقعيأ ن نكي ١

 لوالا ينعم يف زجارلا لاق ىمفالا عبط يف اموثكااشز .زيرغلا ٠

 باودلا لوأ اذه ناكا « بارس ىف قرئرالرواب 1

 2 هسرفناساةفصىف يدايألا داؤد وأ لاق الاعثوان.ع : وايئاج و ايهاذةتعر 1 هلق رقر ةرورلا ا

 رارعلا هيلع يرثلا ج٠ *« رحالا لرولاةمك ناسانع ا

 لاقف هزيجارا ضعي يفاو- ىمءصالا فصوو ةرخت نب دلاخ لآف 1 0

 كنْص قيض دم هنم جرب # كم صو سرض لدرعآ ىف 30 1

 ريغ فو للا رلانم هما ىف ىفو ةصاخ ىعافالاو تالا ىف هعينضو كفنقلا ىف انف دقف 0
 ةمحش ةؤلمم اهنأب هتورف عزننم لوقو باتكلا اذه يف مدقت ايف هرمأ نم كلذ
 ينختسملاك ليالإب الا ررظبال ذفنقلاو حاورالل بيط وهو هلك آب يطتست بارعالاو ٠
 : 2 ْن : نعأ لاق هب هي كلذاذ ٠

 مك مل سألا هسدنع مان اذا تح * هجرادم حم ال لمرلا ذفنقك 1

 : تييبطلا نب ةدبع لاق 1

 عزمت ةميقأب ةفانفاوجرخ ه مهاعمالظلا سهاذا موق 000
 ظ ظ 0
 جرعالا ىناب كل ىلوأل * اهتيلاثو رومألا تبرش - 20
 جفرملا يف ذفانقلا بييد « مكناكر لوح نم نوبت 0202020
 بابلا اذه ريغ يف 1 ال لاو , 7



 بحتجحا

 3 ”رفللا نوف 1 قول * رمل هع 0 ناك

 . رغصلاو ةلقلا يف هيؤابو هب لثلا برضي يياسلا ساد رص نب سابع لاقو '

 ١ ماس وأ كوأ نكالو * ديشرا ناك كب ل كاف

 مراو دفنت قذأ لع «املاقنأاو ريثلا تلح

 مان ىلا قىرد ودعلاو #3 دودللا رع + كد تريشأو

 هيدشنأ لاق لكع نم ةناتك نب فوع ي دحأ تاعي نب مدن ىدشنأو

 ظ ةمتفلا لج جافا ةأر 0 تكرر هيبشت ىف قراط

 ةتيشم ىف اجده ثأر دقو « هيوقشو هئاذنع . نم ىلع

 ظ هتدح نم رثع يناع تل 5 هت راذع بيلا ىلج دقو

 2020+ نمةنص م1 < سيل * هّسؤر ريمي انظ اهظي

 0 هيرو هةلخ دعا مج * هتعس بحرب هللا هزم

 . ةيوهر عزتي ريالا ١-0-0 « هتورذ ىف تخاف قلا فاتك

 ] هلم نم احهو 0 نك هيك اجار ركب ألو

 ظ ف ةفنقلا ة ةربدل هل لاق ىذلا وه موئاكنب ورمت هرك ذ ىذلا ةربلا وذو ذفانفلاب ن 0

 : هلوق وهو ريهز نب بمك وهو

 ؤ ْ انيثجللا ين-ثنو 0 هبا « هنعتأدح يذلا ةربلا وذو

 ظ لا ١ كود اهل نا كلذو ذفانقلا ءذهن. ظعأ وهو ضاج ذفانقلا نمو
 ءاش قم .نوكيو ترنلاو زرانلا كلن تالذو ال ترخس دق ىرادم 2 أعاو

 مهسااك جر هناك ىتح لف هفاذ ىذلا صخشلا هب ىمر اهنم لصنب نا

 فج اذا ملا ناف عورملا رحش نم فذحلا ىف هب هيأ و رثولا هجر

 0 باق ىلع عقو اىرذ نوصغلا ضعلدب فذ> عدصلا ضعل هنع عدصلو هكا

 اذبذ عضوا كلذ كرحيف ةءابذ هدلج ىلع طقسي نوذربلاو “كلذ نم رثك أو لبواعلا

 نمءاش ع عطوم ىأو هدسج نم ايش كرح اعر ثنخملا ناف سانلا امأف ليللا ىف ِ

 ظ 00 0 ل ل شاترالا ةدعرلا لاف جلافتس أ نع يذلا مد ءاوهو يتاعاكلاو هن هندي

 ا
 ا



 3 عجم وح

 كلا 0 - اقف اني 1 رو م ةضئلا 0 1 زالاو 1 .اطبشل عر

 لفاعلاناسن الاون زونلا عابط ن هَ ىجي ال ام ا رمح عمجاجول را ون لاهلهللا ١

 ةءاكح ىلا راص اذا هناف تو. كدملا سنو روبلإلا وكو ةِئب 5 يس نسحب ال ناك ناو ا

 فاما روص) نأىلاو ءافأفلاو ناح رملاو نايمعلا ةءاكحو باودلا 5 مناهبلاتاوسأ ظ

 سانلا فو كلا هغلسال ام ةكرحلاو توصلاو ةروصلا هتناكح نم ع ناوبملا"

 مهنمو يرخالا لبق امهيدحإ كرح ارو هدسج رئاس نيب نم هي هنداكر < نم

 3 ينربخو ءاش اذا كطيو ءاش اذا كد نم مهنم نأ 6 ةسأر رعش رحت نم 1

 راوج نع ىكملا كو ؛ ريذلا هلع احرق 0 هيليع ىدحاب كب نم ي يأر هنأ

 عاقنا يلع صقرتو بملت نها دحا ناو نوسؤر رعش نم ةروغضم نورا نذل نيللي ١

 كلن نم صخشل مث صفرتو بمات مث نورفلا كان نم انرف صخشت مث نوزوم ١
 تاقف ابسأريف داو لورت امك بصتل ىت> ىرخأ دما ةدحاو ةعصرملا رئافضلا 1

 0 ذاف ديبللاو لسملا ضعي لتفلا ديدش وكب نأ غيصرتلاو ريف لملف ١
 هدو كلذ ىلا بهذ هزار "1 ترصقخ و ةريفضلا كت لصأ ىفاهتبأل يف يتلا هل رحاب ١

 نأ نو زيو هيئيع ىدحأب ماني بفذلا نأ با ىعالا معزتو ١ هخأ كيشادقو هقفحم :

 هلوأ وهو ىلالحلا روث نب ديم“ رعش رمثللو رذلا قاح نم كلذ ْ

 مجاه ناظقي وهف يرخأ يالا « قشيو هيتلقم يدحاب ماني !

 ظ ًاررش طبأت هب حدم ام يف م اذه نظأ انأو 3ك

 كتاف نآمحش هينيع نم ينأك * لزب مل مونلاىرك هينيع طاخاذا 06

 كتاب رفحا دح نم ةلس ىلا * هبات ةئدر هيئيع لمو ْ ّْ

 لاثمالا نم لدلدلا نم " مدسأ ميلوق نر نأ يغذ دقو كفنت نم. عمسأ لاقبو

 ْنسماوجلاو رةبلاوناذ رجلاو راغلا ني ام قرف كك لدلدلاو ُذفنقلا نيد أم قرفو ةدل اولا

 تايلان م سانجأو لبتالاو فارطناو لاو رذلاو ىسماو نآشلاو بار ل ىئاخبلاو
 أمف كلذ نوكي الام اهممو حفالتبودفاستب ام اممم سانجالا هله ناف .كلذ ريغو 01

 موضع لاقو اهسم نم دب 8 ونش اال املا يي و ةيساف نم ش ذل هنا نا لاق |



 همس نقف هلم 1
 ١ 2: ممتح الث لبالا قا قرفق 5 طسو يف وسف نابر غلا 1 نال نا 0 ا

 2 الجر وجي وهو رمحالا فلخلاقو ءاسفنملا نم أ لا ديدشلا 1
 بارغ نم يثمام اذا يهزأو « ءاسفنملا كرم اجاط لأ

 ] 1 ْ عبضلا ىف عارك ْن 0 1 | عارك نب هللا دبع نع ىدرلا وأ دشنأو

: 60 1 
 طع هلوأ | د اطهر فيرط دالوأ ني 2

 اطيها .نطبه ُّط رأا عبدضأك * طيس . الاو َُط طباضع ىأو

 المل ءازه ىدنع مك ١ نأ + ق طصص الند_ه نياغل 9

 ظ ظ هاطلعو ركسفنلعاطح#
 ا ” نك تبأر "زر تاودنر لك هاعا نم ءاسأ انايعا وا كعو

 0 1 كلذ نورك نا تروح رث اخر +:سأ َىح أممع ترفغش تردختاف اننرأ تدرط

 | لعارجوزت تان ىرا ا اا : انه اه مم ةشبا ىل تناكدقو هقزرأ

 | مسا 00 هي لآ ىذا 8 لعفف ىلاعت امن هللا ةكرب

ْ 
١ 

١ 
١ 

' 
 ا

 ا
 ا

 تامالا هذه هندشن 5 كدشنأى ىع ىذا

 بيطو دساع ىف تابذا « بي 0 نع ىرعش تيلاب

 بياذلا ىف راها أ * سرا ايراافاس

 00 ئ ها ب اوخر ناكمأ ْ
 ا ا ةامأف ؛ اند_هاشمو انعم تنك كناكل هللاو بيضقلا سناب اوخر هللاو ناك ىلب لأق

 ] 0 هت رب لدتسيو هح ا يمتشا ١ مانسلا م اظع هنالاق نأ هلاصخ نم ان ريض يذلاف ديفلا

 .  نسحلا توملا اهنم بو 0 داصن دقو لولا دشأ همحاب  بحعلو هناكم لع

 1 ورما ند ديصلا ف هال 8 ١ نأك ندلا اوداطسا اذاو 0 سخ ءائضأ هيلا يخص هناف

 1 الو تنخ ريغ ا 2 تى تلا ىلع نسما جرو ابخ 337 ورا نال هن هيونرب ىذلا

 ١ 0 هيف هلو نيعلا ف نسحأو رئاط للك ار ا عفنأ وجو هدد ف لح 3

 نك ةبادلا ربظلا مطحأو هنم لقنأ د دبفغلاو الا ديفلا مج لثم يف 'ىث سيلو بين

 ٌْ تاتكلا كوصأ يف رءاذكم ١ ١(



 2 ا 0 تدءصم ةمون د ديذلاو قاما ل + لاو 0 ل 5 ١

 دبفلا ةمون اهنعو كلنعو انع * مراح مأ اخانأ امراذل

 ىلالغار وت نديم لاقو

 علاج وهو هيود امانلع ذ تاكأ « . ةظيفح ىذ ن نع دبغلا مونك تمو 00

 ديفلا ةفص ىف ىثاق را و

 .ىدم. وذ ءائاظلاف حيصلاو « دسلا ي روحا الاو يدتغادق ٍ

 د_كم نين ادكلا ترهأ * دنرفلاييذ ىضءلازا زيها لثم

 دعم مسج ىط ىفاشملا ىواط * دكلع يرقلا روبضم ردأ
 هوسم تكن ىذ دمارب « دنإلا روضع مح افولا رك
 دمممصم بلغا ثدرش * درو رحس نيجحألا رحسو

 دمت_سم لالا حملل # راما ىف رعالا تبالك"

 هيغلا فد رفذ را ةأطق لع # ديرما كل نع اذا ىتح

 دهر ربغاو دأب ضقناو * دإ بص سح ائئعرس رس

 ديرعلا ةيللا بايسلا لثم * دا لب>و هنم بط ىف

 اهركذ دقو ديرعلا ابل لاقب يتلا ةادلا ريغ ةيللا هذه ديرعلا ةبملا بايسنا لثم هلوقو ٠
 بركي دمم نب ورمعل مرخ نإ كلم ١

 اوذر لبالا ىف ىتتوذرا 4 ىترصنأ و وردا 0

 ا وصع ْنأس رفا أم وصمل © ميفاخ ل ضيبااو :

 اوطق ليملا ماما وطقب * ادبرع ينم تفلفو *
 ١ ويح تييبلا ت 2 ناخد #2 مهءاسنأ تر ١ ر انك

 اويهوابه مالظلا فود 2 ىف ليلا رحز توءوتو ْ

 اواعد تاريللا ىلع وطمأ # ةهولم قلق هي /ٍ 1

 ْ دبفلا ىف ًاضيأ ىئاقرلا لاقؤ ]
 رِخفلالهأ ّلالوسر طهر « رفمج لا ديصلل ادغاتلا 0٠

 (ند ناربح -؟1)



 4 .ىقذ ظ

 رعزأ قاء و 9 لما « ربضم رارث تاذ ةذ_ش

 ردتلا بانر قد للا ايم < رححملا داوم لاس ةلمتمو

 رفض دسأتسم .لظنأو « رثأ دلجو لاط فذ ىف
 رخنلا ىف بحر اهي ءاسطف ©« ريح مل ةروسكم نذأو

 1 ”0 لا ف ناحسا انبترأ ه روقلا لفتلا راعو لشم
 0 رددلاو ندا لعاب

 2 ! دبغلا ةفصص ىف ةميرك ىلا نا لاقو

 ” تعا دا اياملاب اهيلع تودغ * تبعشت نيح رفقلا تاني ناك
 ةرانو اروط ديصلا يش كلذ

 بارتلاب حر ءاشحالاةفطخم *«
 ش

 | ا را لع قام الا ةططت# « اهروبظ رم تانذالا ةققرض

 بتاك طخ اهقادشأ ىلع لا * سلاوع ةاسيملا عطق ةملوم

 "ال1 هديل, تن أ اذا« ةلحو نرخ نيفعت ام سراوف

 0 ان # اردت داكن ام يب> لءانمل

 1 دلل ن انع يك ةلَمّرم * اعردأ نئناوفلا دانخأ دسو

 ”ةماملاو ىبارحلا ف مهأنعم هم أنف ىعدؤو ىدومأب اد اذادبفلاب نوديصي نايبصلاو لاق

 توغل كلذلو مهدنع ًاضيأ ةدوهم ةضرأألاو ةراحس ةيدوبم تناك ةرافلا نأ معز

 ْ ّ ضم لكأ لجر صاصقلا ضعب لاق كلذلو يدوم بنضلاو روزملا مل مالا

 1 0 0-1 ائيش ةيلا ردنلا ىلا نوفيضي مهارأ الو ليئارسا ىن نم اذيش تلكأ كنأ ا

 ئ ظ ا 0 هل ليقف نوحجر سو لك أ يذلا مسا ناك ةمقاعو أ لاق كلذلو تارشملاو عابسلا

 3 عا لجو زعع هللا لاقكلذلو يئذلا ىلع اوبذك امئاو يئذلا هلك أي فسو:نا

 . كلذ نوكي نأ ىنبنيف فسو لكأ م يذلا ادا حا 2 58 و لاق بذك مدن هصرق د

 )9 . نورظني يذلا نيموس نآس وهلا عزو «هلكأتملاب اك بانثذلا نال تانئذلا عيل مس الا

 ||| - الجر نوءبس هعمو نورت ت تاذ ةرق ع * لاو ريصإ كلملا نأ نومتزيو هجورخ
 1 ا 0 كلدكو ايدلا غبمج ذخأب خا >اربو يهل وه ال دورفلا دولج ميول



 زاناو ةرافلا را راسل م نأ ىلاطنلا َن هيا نع "و : ياكل ناو را 1 3 ا

 افرش ىرت سلو ؤبؤبلاو قرزااو رقصلاو نيهاشلاو كولملا حراوج نم دبفلاو

 نيهاوشلاو روةصلا لم نح,ةسيو رانزابلا لم نم كلذ نال يزابلا لمح نسحتسإ
 «ىبرع رقصلاو ىمتأ هدنع زابلا ناالا كلذ ةلع ىردأ امو حراوإلا نماهريغو ٠

 ثدح نم بيحتسإ هنأف قعقملا حيصيف سيكبو بيحتسيف برد. ىذلا ناويلا نمو

 هب حاصيو هنع لأسيف ىلم لا ابحيو هنم دارب ام فرعيف رجزيو روقصلا بيجتست 1 ٠
 وغو هنع ثحبلا مري ال ع نكلو هيف أبخ ىذلا ناكملا ىلع هبحاصب فقي ىتح > ىذعيف

 حرفتو يلحلاو ,ه ماردلا ى وم ءايشأ ةثالثو ؛ هحخارفو هضيب عيضي ام اريثك كلذ عم 0

 سرع نبا نم فلا ةبيود ضرقم نبا امنمو قعقملا اهنم هب . عت ديف نم كل |
 ] اديص ريفاصملا ديصنو اهسبخو اهذخأب تا ماردلا ب # يثحو بعص وهو 1
 هيلع لخديف روفصملا تدب هن لباش و لتفلا ديدش طي طاريف دذخ منا كلذ وا اريثك 0

 فلأ ىلعهب فاط ولو كلذك لازب الف لجولا ابلتق يتح اهات ال هخارفو هداف 1
 ىلحلاو ريناندلاو مهاردلا قرسا راغلا نم برضو م ا تهد هطيخ لح اذافرحح 3 ! ْ

 ثعءشالا 0 لاق 4 هلع باق و 4. لا رظندو رحملا ف ةبسغلو هربظلو 4 0 1 ١ ظ

 انيع كي ١ برضإ ةغزولا بذ نم َّك 6م اللا مودع نم قل أم هنا سانلا ام ] لاقن : 0

 لمت هللا حبق لاذ همالك عم ريشف نم لحر هل , رق توع نأ ث ل .ال مالامثو : 1

 ةغزولا تاذ عطش دقو هدادعتشالا كرو سارتحالا ل هباحصأ صن ةيأرو ادو ْ 0 ٍْ

 نمطلا ن د4 بالكل لاو نشف ذانلحا لت 2 دقو رذلا عم تن ”اذأ نأ نش اع :ذلوسالا انعم 1

 بضلاب كافكو كلذ نمبجعأ ءاسفنللاو *ىش هلثم كمتحمالام ذفانلا مهسلاو فئاخلا ٠
 ةلضا نوت مث ةدبجلا ىف هدلج هنع فشكيف فدهحلاك همانس نوكي لبا 1

 نم كلذ ىف يأ وهو كلذ لمتحو أرييف يوادبو ةدلجلا هيلع داعت مث رافشلاب ٠

 عيطتسيال وهو هب كلذ لمفاعرو شرتلاك هوهبنذ بجيل صأ نددت ديلا ملت ىف شكلا : 1:

 ّس قبط دق مانسلا و دئاز فرط لاح ىلع هي ألا نكل و نزع : ةادأب الا هتيلأ لقت نا 0

 هذه تبن لاقف ةرججآ ىلا طساوب ةبحرلا ف ةيواعمنب سم راثو“ فوما يقام عبس



 0١ نبا 4 ر ىنال لاف 0 0 ةقوطتم ة كك اذاف ةرح كل 8 وعزف دة رح لا

كان ميج نمايدب نير ل
س اذاو سفنت نيش اتحت نا ت تيلاف ةبجرلا 

 طق

 7 شحولا ةرحجأ هاوذال الباقم ناك ام الا ادحاو اقبط هلكراص ىراجصلا يف جل
 0 اهرخانمو اههاوفأ نم اهسافال قرو رسل ناكملا كلذ ف جاثلا ناف تارشملاو

 020 ل تيدا فق ق 5 5 اهداتعب ا كلن 3 0 0 هوو

 كل رم ضك مالا رز نم نات ةمخخفلا ةنامرلك ةذحاولا تناك

 لوا ىف خبطت اكو تالاختسالا قارنط نم تعمتجا ى وف اهنكل وضرالا

 نم احل دب الو اه هوج نم كلذ ةيرت نم دب ابل سلو نها. وجا ميج نم ضرالا

 هباف مق عقو هسمشل اموب مويلا ناك نا امس الو عضاوملا كان ىلا اههناج راص اذاف يعسو

 اذأو اا دعناو ضرالا سافتنب ابهضاوم ىلع لدتسا صيصقلاو هرجالا رصنأ اذا
 ) 1 .ٍ ايوتسمتالاحلا ف هحئش ناكف هناكم َْف عدصت حخافتسالا عصوم ىلا ىبا مالا رظأ

 انكم قلاف د ةياد هنأ لع عدصتلاو ةكرملا يف طاخ ناو ةأكهنأ لع

 هه

 1 كا راتشأو رداون باب يم

 سعاشلا لاق

 .هلابجلا ىوذ يأر تعطأو « يهنلا ىوذ رثمأ تديضعو

 هلا ال زحعي ءردلاو * .ىمرص تريح تاتخاف

 ل راش لقو
 يداج نم ةعقر ىف هتلمج *« دمملا لمدلاك ب>اصو

 0 لل نار ا هينا هاو حل نا
 ئ 0000 مطنالا ةفيلغلاقو

 همالملا هيةكترملاو « اصعلاب عرش ديعلا

 لت ىنب نم لجر لاف ناج رملا يف ل وذلا نم باب



ةهاشس ل ءادن» ى نرد : 0 1
 0 " لفعيذةلاقم ل 14 تاق د 

 7 لد ءال ةمالملا ويك ٠ ءاهروك « نكنرف تجر ءىبا اهربخو ٍ ْ

 لج 0 رامصملاتاهح# ىي ٍي 1 ريغ يتفلا بيع نمىبامو

 كلذ لثم ىف ةي> وأ لو
 راكس ١ - راشلا م تعقل. ى ىرش # ىنهج أ تقام اذا تامح دقو 17 ا

 رجشلا نم ي رخأ ىلع ينمإ تان « الدتعم ني-اجر لع نأ تنكو 7!

 ٍْ لم ى نم نرعأ لقد

 ي ررظ ينهجوأ نيح يتانق تفلأ ىلارع غ يتفلا بيع خم

 لاقتءارعشلا ضي. ماج ملك اج رع ءادجلا ون وثب ناكو ٠

 باصلا ةعيبلا طسو بصنت اك ملجأ حل ملاخلا" ىدعو اودع اذا ْ

 باك هناريج ىلع راج لكو * رقت نيران ى رد هَل

 ْ نا كم لاف كلذل ةح وعم تيذ ربات حلاطلا نامعا نال حلطلا يدنا مهلج و ةيش نا و

 . يالا

 لامفالا مداق 7 دلو رد عدلا نمراذملا نفخ ىذلاو 000

 ىلإب حلطلا دو, قاسنو * ميثم دنأب ًامساج اًفف 0

 ثان ن نا.ح ن دو هئاده دعل ناكو ججرعأ لدع ن م 1 ناكو ثردح هوا

 تناكنك اهاذق الا هتءاحا زيلع تكو املع أكو و ىلا هأصعت دحأ يللا ثعبي الآ

 ناكو ةقوكلا ريمأ وهو باطلا ن دز. نب نرلا دبع ن ديلا دبع ىلع لخدف ٠

 لدع نا لاقت جعأ هتط ريث بحاص نأكو جرمعأ ٠

 ناجرملا ةلود ىذبذ القع « سهلا جرعت عدو اصعلا قلا 1

 نالجر اهبيطكل .اتمو_: ان ه ادعم انتم طرق سينما انريسمأف

 تاطيشلاعبارلاناف انأو هريزوو اندقا نو-كي اذاف

 هنس ريكو هفض فصوو رخآ لاق

 ابرام عيفرلا فرشلل ذوقأو 3 يلم برقي الف يدنلا ىنآ :



 ١ جمالا“ كلام ا لوغلا ْن ل 0 1 1 دال 0

 ! ىديزبلا لوق اهدحأ ىفو
 اناش ناك اناث نا مهدبو 5 مهد ءاح ام اذا 18 أمان

 . عاشلا لوق لبوأ وهو دحاو مسا وهو ناشو نايوانت تادآسلا مخ ص اديلاف

 200 ناجملا مرت نع ركبلا دودص « ينع ناينثلا رعاشلا دصي

 ٠ ناك 5 نايثث هنأبو هاحه 1 رغصل نا 00 لحفلا هيلغي نال هسف ع

 1 رعاشلا لوف امأو الذ هسفن دنع

 )ع ينأ وهو قل اوسلا لبق"ي ةيجن . ىدحو ىبأ لثع رخش نمو

 عيل هل مالغ اذاف ينادعسلا باب تدد كلاما بيجاعأ ْف ثرداحأ ؛ هناثع نأت يا

 8 ركب تئش ناو ىلا تركب تش نا كالوا لق هل تاقف هتباد عبتب ناك بابلاب

 ا اذه عم جاتحم ام دفانقلا وأ لاقف كفانقلا وأ ىعمو ىال وم ملك نسل انأ لاق كيلا

 ظ - ريغص حيلم هل مالغل رفعج نب 0 دنغوهو مج :لا ريصبلا وأ 3 و «ةئياعم ىلا ريما

 ١" انف ندلعتل قلحاي كيلا تق نثل هللاو امأ لاق د ثنخملا قاملاو قلحاي كلان نسا
 ظ . نب نسحلا ينثدح « ايقلح يناعج نم ىلع هللا وعدأ لاق مالكلا اذه نم هياع رثكأ .

 ظ .مالغإي كيرتشأ هل تاقف عام يدنس مالغبااني :نأ ذا انل بادحأ م ه تنك لاق نابزرملا

 هلا ىلع هن هرتشرإ ىدتس شل رش, ن ينثأا ينأ و 5 ما 0 :ع لكعا ىتح لاقف

 نسم : ممالغا لاقو هيلع ذاعأف هبحب ' لف نول نم مالغاي نسحن < ىنثلا هل لاق خابط

 ١ 1 زول نم نس 0 مالغايماكتشبال هلام ةئلاثلا ىف ىنثلا لاق هللرتو ةريغ ملكذ نول نم

 لاق تنأ كيفكيام 0 اناونول نم نسحم 5 نول نم نحت 8 ىدنسلا لاقف

 1 .انءاج لاق ةمامث ىتثدحو هللا ةنما هيلع اذبم ضما لالدلل ثلا لاق مث قآلا كبسح

 .هنالجرلا لاق لامابهل ترعأ ألذ هنم هب رتشاف قذاح أب لدن مز ى دنس مالغل لجر

 تأ تنك أ ىدنسال تاقف هكرتاف الاو طرشلا اذه ىلعهتبرتشا ناف ةبيغانع باغ دق

 0 نك لاق بذكلا قالا عم تمجدف آلا تنأ تافق طف تأ م هلل لاق طن

 ظ كءادن را لا يناعج لاق مث ل هبفبذك نأ زوجال عضوما اذه ينإل لاف كلذ



 ىانلا نادغ عيج 0 1 باذن ا ا لا أ كنك يدل نع ءكربخأ تاوال

 اذبف لاق هللاوال ت ل نأ نا ارت تاكف اود ةنام عيرأ ىف رغيل نيع لكب فلك

ربخو“ ردن مى طأو ازيخ سانلا ن ندد وه اذاف هن رتشاف لاقال تاق قابإ َن هلا ٠
 ق

 مكذو مهم موقلا ىلوم كلادف هللا ىناعج لاق رحافأب 0 تاذهلمالغل لجرلاقلاق لص

 هر تناكو خيش ىبأن سأأ تخل اديعوم د ناكو ةيفل أطلا َْن ىلا

 مالغل 'يذا فئاوأنا انييفخابط مالغ ءارثدرأ نقوسلا 3 تاخدلاف اه ع نم ايا 1 ١

 هتعان ص لود هل - ةنادح و هدق 5 هدو>و ههجو نس ىلع ىواسيو ريئاند ة ةرمشعلا ضرع

 راند ة ةنام كبحو ىلع ك :لفأ كليوتاقف هنمتوند نا كلامأ | هتنأر ايلف رد

لا رشانأف م هام لاقذ سانلارش تن 1 الإ ريثاند ةرشعلا كالو كعب دام هللاو
 امأوسان

 ادحاو امو هخبط 2 ادو لامحي نزلا تأاقف لاق ةنئامو ىراسأ أذ .

 هقللح ن هم تن :أرذ لزعلا ىلا ه. تيضمو هتمدأف ريئاند ة ةرشع يواسي ىباأ دنع

 راند نبرشعل هلبق نم ينيأبل قريصلا ىلا هتثمب ناام هديزت ةلئر هنو هتمدخو 1 ٠

 هل-هج بلطي وهو ءاج دق دشانلاو الا ترعش ام هللاوذ ةنبحو ىلع ىغمو امذخأت ١

 ييع قدصت ال كا ملعأ ىنا الول لاق ربنانذ ةرشمل موقلا كعاب ههبمشو اذهل كا

 تس سرتحاو ين حا ةدجاو كا لونأ ىن كلو يب ون نم ريناندلا ترانس

 تاققديف ىاومل هنسبتحاف لاق اران.د نيئالثب يتءرتشا تنك كلنا تسيتعاو ىتمدخب ظ

 ىلا ىتاعد ام هتمدخ نسحو هنءاناو هحالص نم هللاو تا 1 7 000 نوككي نا هلل ٠

 ىلا تراص الذ لهأ ىلا اباضويل راند نثيالث امو هيلا تمئد يت> هتصق عيجذايس ٠

 لوالاريناندلانأ تمعز هلح اقذ دشانلا هدر ىتد امايأ اللا ثلأ مف هبجو ىلع سهذ ٠ هدب ٠ ظ

 : ىنعد 0 ىل لبقال كا لعأ هللاوانا لاق ةداث || هذه ىف كلوق اف كنم ترط |

 , كلام نم ايش كيلع ةري برضلا ناك ولو خبطملا ةمدخ ىب زوايت الو رادلا جراغ ٠

 اضدأ لملو كرجأ نم صخب ب_ تار تيد هب كياع ترشالا

 9 يل رهتلا ع نكلو ناطاسلا كل_ءلطاو حضت :ذو منتو 0 نرخ تخل تومأ

 كلبادعو كل ؛ماصتساو هءرتشأ اه ديحتساو كيلع هرذوأو هيف 3 يلا علا



 الا (1اخ- 00-7

 | هج ا ع اذه دعب حافن ال تا اق ا سد قرتفل

 9 "0 لاق ناهو زع اع كميأ اف تلف كقتع زوحم فيكف دبع تنأ لاقف ىلاعت

 دعب تريصوأ هتكرتن لاق ءالفا و زخم الا يذنت ال ىتتمب ناكاف اخايط دعت ىتح

 ل .انق انقرف انك ردلا ريزغ ةعرك نوب ا ةاش ىلع تمم ذا ف سلاج انأ انيبف امايأ كلذ

 ْ نما مبلل رجضلا لوق امو سانلا لوب م تاق ءانثلا يف تر 5 ان اينانع نابو

 ١ مف ف لاق ابحايص نم حيرتسل ىت اقروا ابحذ اا أاسنا ثعلب هللا نا تيل ةاشلا هذه

 ١ 0 ف هيلعو روطاسو نيكس هدب ف اذاف داع مث 3 يفيع نع باغام ردق الا كب

 ْ 3 5 ىأ و تاق هنا , ضأن“ و ىأ أو هن 0 ام حالا اذه لاةذ ىلع لفأ 6 3

 ] ايش ترمأ ةاش ى أو تان ابكذب ترسأ ىب 1 لاق ةأع 1 تان ةاشلا هذه مل

 ظ 1 وأ احذي .نم اهيلا ثدل دق ىلاعت هللا نا تيل ةعاسلا ت سبلأ هللا تراحبشس لاق

 ظ طرف الفاو تقف ا لاق لها ترد 200 هللا كاطعأ الفا مأمن

 0 . ىرادلا نيكسم لاق هقتع ىلعالو هسيحالو هع

 فراق .نينانع وذ موف ءاوحو ٠ * اوءاف مد مدا ا رك اننأل ناو

 000 د رزاتكالا هتجاهنطقلاوم « انام هموطرخ ىلع نآك

 7 قئاودلانك الا هتناد كسلا نم « اندنع بيطأ دودسلا ًادصالو
 كَما نوللا ل- دظم مو ءاه اذا * ايدول ج عوردلا نافرع حبصلو ْ

 20 فئاتانم بعكلاو اهنامو * انفويس ىراوسلا لشم يف قامت

 ْ ؟تااع الا هوت ىاماطت + هوعك ناك يىنددر لكو

 ئ .فجارملا ماثقلاو ةنع متل الج ه هئانف قوف خال الاله نأ

 0 مفصا::ءابقاس يادقلا لثمو * ةلخ ةماعنلا موقلح لكم هل

 0 يمرادلا نيكسم ضي لاقو

 "دلل || قاو 5 انهف « (شحاف ىقال شحافلا اذاو

 قءا ءاشام نييلا بارك + هداتمب نمو شحفلا امنا

 ق- عاج ناو سانلا خر * " هتعبشأ نا ءوسلا رام وأ
 تابع دو»



 ىقفت

 نان عش ناو راملا قرس © هتعوج نا ا مالغ وأ 71

 ظ تايقرلا سيق نبا لاقو ٠
 أو رخاآ تنل راف < اماذا شيرت نم موقلا لقم 1

 انوعنصيامزودسف الو ء# و.سلاب هريشملا ىف نوما ا ا

 . هللا دبع همساو ًاضيأ سن نا لاقو '
 اوقطن مه اذا لاجرأ قطن : 7 وب لونا ١

 قفالا مهنء قاض اوبك وأ * مسلاو م قذأ م اودع
 قوم سا هلك ع ةَق قاف 2 7

 قدا نناوقلا تع رع ام ء اذا هلا ردح مب
 قرفلا عّورلا حاطو نقلا م ىأرو هلعأ ناكلا ركنأو ظ

 ظ ةهلانلا لاو ا

 راثبلا ةنع رونسلا تك + ميناكديدللا اندم نموا 1

 ةرب نب راشإ لاو 1 ٠

 عوضأ ءامدلا 2 اها يس *# مم ةنارزمملا م ا ٍ

 كالذ نال دحاو ناكم يف هعج |: 0 او عمسلا# قارتخا ىو ببشلا يفلوشسو ١ ١

 ركنا م ىلع ةحالاو ناملا ىلع ناسنالا لضف أرآ دقولو ىراقلا ىلع لوطي ناك ٠

 ءانلخدأ اذاف بابلا اذه ىلع روصقم هنأ ىلع هيلا دصش ذانيح هنال هلقتتسي مل نامجلا ٠
 ىلغ ةءارفلا أدتبا اذاف تارشحلاو جمهلاو عابسلاو شخولا راغص ىف لوقلا باب 957

 دلو لاقيلادت هللا نا مميز ز اولاق “ يملا اذه ريغ نمناك اذا ريصق لكلاطتسا كلذ ٠

 لك نم اهانظفحو لان لاقو نيطايشلل امرجر اهانلمجو عيباصمايثذلا ءامسلا نبذ
 هناكمالخ ارك وك ظن دجن ل ن و نيطايشلل ب وجراهانلعحو ىلا لاقو ميج رناطيش . د

 ىئارب نموراحبلاو يراحصلان اكس نم قلخلا اذه عيمج نم دخاو نوكي نأ ىغبط اق ا ْ

 هلو : عماللا اد_>او ايكوك ىرب نأ ثاومسلا قاخ ىف ركنأو ءادتهالل موجنلا ٠

 فاضت هعبصأ وأ هبجاحوأ هدب نانالا كر 4 لآ ملف نبطا .ثأ وجر اف اتجا |

 00 ( نم اربح 1



 ظ 0 57 نمو 107 املا و وه هللا نا نوكشي الف 5 0 كلن
 (/ قارخالا كلذ ةفاضايناسنا 00 كح ىفو دالبلا عيمج ىف ااا رحال كرك نم

  هلوق يف بحي هنأ دحالع مو هلل دجلاو لبس باوج اذدو بكوكلا كلذ ىلا

 ' ىف ضعبلا ىنع اما هنأ حص دق لانا ىلا ىنعي هنأ نيطأي متل در اهفاطحو

 . كلذ ىلع نيععش 2 نأ لاع هبال سدانحلا ىلايل ىف ربظت ىتلا مودنلاو ةرجملا م و بيغ

 ١ نم بكوكلا كلذ 0 زع هللا نوكي يت هلاوز تقو يف هنيمل كرا

 ١ نظ نمو هدقذ سم دج ولو هناكم لم ءأتملا اذه تيل ةفتللا يك اوكلا 2 نيب

 ظ ْ و ةرلا لعأتو سدانملا يف المات جم هنأف موجنلا دعب ةلاحالا عيطتسي هنأ هلبج

 ظ ' باعسلا رطقو بارتلاو لمر ١١ نود اهم أ الا ددملا ة رثك يف لذ ل بري م اطوع

 أ ى وكلا ناكولو دم الر انرع ؛ىحي هارنو !بيرق بارشلا وثدي ميضمب لاقيف
 0007000 0 سالراتالا عيمج ءاضألو قير طبخلاكر 1 ضني يذاا وه
 لصف كنك لا اذاف ةيولع ن نو ةيقفأ لابلا نوكد دق هل ليق ضرالا هجو

 ْ ا بقا باش "0 ةقلألا فطخ نماالا ىلا هللا لاق كلذك و اضرع اهنم بابمثلا

 | ندبل رشابملا نأ اوضش نا مك سلف سبق بابشب مك | ىلعل لجو زع هللا لاقو ٠

 ١ هعبتافلوش ىلاعت هللاو هن وموسم و كلذ ريغ نوكبال ىتح يكوكلا نم ناطيشلا

 ل نآرقلا ظفل رهاظ اهاع بجو مل اذاو ةفللا يف فورعم بابششلاو بفاث بابش

 ْ ا قارجا ىلع ى ونالو رادقم الا ءيضيال مهسلاكو ا نوك. نا ركشب

 ٍ ١ 5 نا | مز ز لاقذ ى را ةبج نم مهضعل نءطو «هلل داو برت اذهو ملاعلا اذه

 ا ن ونذقو ىلع ءاذلا دال ىلا نوددديأل دراي ناطش لك نم اظفخو لاق ىلاعتو كرام

 ١ فطخ نمالا مالكلا نأ_س ىلع لاقو بصاو باذع مهلو اروخد ٍبناج لك نم
 ظ سله ليقعونهملا ناكللا ند ةفطخلا نوكل تيكف لاق ل كاش 3 همنا ةفطخلا

 ظ ' ةفاأل ؛ لس ناك ول هنأ ىلعالوتققمو بابشلاب انمؤم ةلاحعال ناك ذا ةفطخلا نم عونمم
 | وبلا ىمداو هلل | ىلع ب بذ.؟ نم لك سيلو ةسايرلاو بزذاكدلل ًاثيش هاغتساناك ال

 يف هيذكت قلن أ ضرال هب فسخ نأب هب فكن ربظإ نأ يلاعت هللا ىلع ناك
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 ا ٠ ملرابخالا يف قدصرال نأ ةمءاسلا لوقعلا ىف بجو اذاو ةعاسلا كلب ١ ناهرب هعم نكي :

 ٠ نم اسان نأ . يلعو بجاوب سيل هنكلو ازئاج تاكل كلذ ناك ولو كلذن ىنكف

 ٠ .هلوقكوه اما لافو ءانثتسالاوف ةفطللا فطخ نم الا ىلامت هلوق اولخدب منيبوحنلا
 اديشن وبيغأناةصيبق ىنأو * ةسفن ' فاكلا ةجرادكالا

 هلوقكو 5

 ٠ ثتبثملا ةاواغ نق رشملا مفلكى ذلا ةرشابك لإ

 . هلون كلذ نفرايتعالاو ركفلان .هلةظعومنوكيامر خا باب ىفرعاشلالاقو

 يتفلاكر دقللا ليللا رق ىرأ * ىتاف نونلا بر نكتالاف

 ٠ يغقناو تامدق ليقيتحمجربو# اباد ظمي مث اريغص نوكي

1 
5 

21000 

 ىغمامدءلهرثإ ىف هراركنو *« هصاقتنا مث ءرملا ديزي كاذك

 «رخا لاقو ف ٠
 ناتفشلا هن تفال-: ناامو * هنأن ىلا الاب ال تءثتسمو

 نامو ا دبحتو « هما : عسلو سم ىف رخآو ْ 0

 ةيهاتملا وأ لاق و رءقلا ىناثلاو قب رطلا لوالا ا

 « هماع "ىرصا ضن يف عزسأ ْ 1

 دنه دبع لاقو

 درولادسالا ىلع ودي وا راعلانم * هدحءرما سكري نائسلا اف

 دربلاةرطيف يملا ءاسن يغان « امالط نع رك اهني ىذلاناف 8

 ديزلا ف رطنءنارينلاص.ةنن6 « انرمع صقنت مايالاو نلذ ظ

 مهشاعال ءادلا سانلا تيع ناك وأو صش ؛ دادزا املك و ص خش ماقام لك ب رملالاث أ ىف و

 , ْ روث نب ديمح لاقو ءاودلا :

 0 حصل لأ ءادلل .سحو # ةدك دعل يار دق يرصل ىرأ !

 بلوت نب رفلا لد ا
 لعش ةمالسلا ل وط يرث فيكف # اقيلاو ةماليبلا ل وط ينذل بل ا
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 ا رعاشلا لاقو دلو موب لاق كن. ا ىندي كننأ يت. ذيول لبقو

 اتلخأت ١ أديدج ينم هىبصلا اكو * كا اراوط أت رعت

 اقرذن الا نافلالا اءمتجاامو :« هصقتلالا طن 'يث داز امو
 ( ةدملا ءاضقناو ةدعلا ماقلاف يعتشت اى * ىأ هيف تاد يذلا ما قو
 ةشأ الام 0 لاق كدحت فيك ابيف تام ىتلا هناكش ىف ىبارعال ليقو
 1 كدي فيك أبيف تام ىتلا هتطرص ىف ىماعلا نب ورمعا ”ليفو دجأ الام ىهاشأو
 ' تام ناكو سيما ىف يم ناك لاجل تلق نحن لاقز نونا الو بوذأ قدحأ
 ءايلا دعو لفسالا ينص نم تجرخ دف يحور دجأ لاق كدحمت فيك ىطبلاب

 تولا نأ كشأ الذ هيف ثك.كش امبمو تاءفل ىدد ابسأا نأ تش ولو ىلع ةقبطم

 هل تناك ةيراج ةبرص ىف عيبرلا نب بوةعبلاقو ةيوطرو ةرارح ةايحلا نأو سدو درب

 2 اذ 1 0

 0-3 دونت و دع تيوتا

 سجرللا ل وذ ت تاءذدق توءال# تعصاوناسالارتف اذا ىت>

 سا ما مءاطم نيقيلا عجر * هسا هاطم نيقيلا عجر

 عييرلا نإ بوقمي لاقو

 ١ كا ىل ناك دن كدمعبا « 1 ل كيرد ناك نيل

 اعز ا ناف ؛ بطخ لج ناور * وهدلا ايازر 'تامأ ىنال

 016 ةيهاتملا وأ لاقو

 ايح كلنم ظعوأ مويلا تنأف * تاظءىل كتايح يف تناكو

 ظ ىمبتلا قو
 دوعال كمو لثم 0 5 امون نأ ةمدر ىزع دفقل

 دوب هل نهو دم ىلع « ايانملا هل ندصق تح نمو

 سودقلا دبع نب اص لاقو

 0 اد ةاردلا باهذف « الياج هيف تاما كب نا 1

 نعال إلا قا لاق ردنكمالا ةزاننس ىلا ءيكمللا نكن رظنو

 نامسبح لاقو سمأ هئم ظعوأ موب لا وهو مويلا

1 



 0 هلك فال” ظ
 دا 55 يدو + هدا ردم نار راوبضلاا ]

 يداصملةءالع كلذ ينكو 9 مهنماثأ يذلا 2 ضب د ا

 ظ ىبارعا لاقو ٠
 اهداضعا ربك نم متارطضاو « اهدالوأ تدلو: لاعرلا اذا

 اهداصح انددق عورز يم * اهداتعت ابماقسا تامحو

00 يبَأ نب نحرلا دبع لاقو هسفن هنءاس هوني هرس نه ورم نب رارض لاقو ْ
0 

 ةمرلا ىذوخأ لاقو بئاصللا ىلع هسفن نطويلف رمعلا لوط بحأ
 عجو ًحرقلاحرقلاأكن نكلو « ٠ « هدعن تامالا ىف وأ يشمو

 ناحلا ضعي لاو

 عقر ام الو قد اشد الف « انند قزم رانا ظ

 اودشن ا ورافثتسالابهّمراو يصاحملاب هترخأ لاق كن.د يف تنأ نك ناوملا ضب ,لئسو

 ظ ةنذأ نب ةورءا ٌْ

 تايك ابلا ءاحبب انئزممو *« انتلباق. زئانجلا اذا عار ظ

 تامتار تداع باغ الف عبس راعيل ةلث ةمعورك :

 ةيهاتملا وبأ لاقو ّْ

 امناوبص ىلا ملم اورتن ناو « معزج نيدتيم متأرام اذا

 ْ ءاسنكلا تلاقو

 ' رايداو لابإ ه اماف ه تركذاذا يتح تافغام عثر

 أمهونيتيبلا نذمالا لثغال نسأا ناكو (

 هلئاةوهىذلا ءادلا فرع اذا « قأنممدق ناك ام ىتفلا رسد

 رخل تببلاو ٠

 ءايخالا تيم: تنال أعا ه2 تع «حارتسافتام نم سبل 1

 هلوق هصصن يف لثت ىندلا اص ناكو ٠

 ل-جرلا تامو ليسفلا شاف م ىلبسفلا لوصأ ورب تابف 222



 رش ل فوثكلا د هادعرا ناكو

 ”راعلاو و را دن كارلا 5 وأ ارورسسم ليللا دقاراب

 لاقق ىلجملا قرؤمىلا ينزملا هللا دبعنب ركب رظنو
 يركلا تا مه ىو « يرسلاءوقلادمححابصلا دنع ٠

 ظ جيدا وبأ لاقو
 "لمالا تافآ ىه ايانلاو * لجالا ىف : ادم لمأب انلكأ

 ْ لو ثيحريهز سهذم توما ىف بهذ هناف مينلا وبأ امأن

 .مابسال ب وصنلا ضرغلاك # ميسا حبصي ىتفلا نا

 ظ * يمار باصأو مار ءالطخاد

 007 ظ ريعز لاقو
 أ مرويف رمعي "ىلع نمو همت * بصق ن.ءاوشع طبخاياثمات نأ

 ظ ظ رخالالاقو .
 ردكم هاد سيل نددب * ابتمعأ ةمينض تعنص اذاو

 ا 7 ىرتشلات و ال ىرتشت وأ ةعرك ا اذاف

 ظ رعاشلا لاو
 ْ انك مش رقف شارف قشو هاج رمميشمب لابرسلا دي ريبصت 223١"

 ظ رخآلا لاقو ٠
  صيمقلا ديدخأ ايرازف « هيدئارو قارعلا ىلا تثمب

 سييملا لك أ هموق معو * ىلا وأ قارعلاب قهف ْ

 ا 0 رخاألا لاقو

 ارازالا ل< ابعرد ىد *« ادب ىلا ابعجر اذبح

 ظ 1 رد ْ ”دشنأو

 000000 اك الا ىرام لايرسلا قزيتنع ه لئاغ نه وهو اانلا هول

 7000 بئارفلا ءارو طاقس ضيأب « هورذ لدمبلاوهالا ىلع 'يرج



 وبرج 5 ْ
 ' ايقاب لثفلا ددهة>ثسم ىوقلا نيتم « ةعامج 1 ماشلاب من تك 1

 ايقار نا نمىناطيش ناك دقو * هزهتساالناطيشلا ىف ىترئدعو

 0 ظ ىدسالا لاقو
 الثأ الصأو ادع د و « تامركملاوانلاريثك ٠

 الوصن لاصن دعن هلام * ىمكلا ءارو هيدبب ير

 الولضام دقناك دقو لْصو « انما ارو ءافملا ى

 اليحم ىلقل تدجو نا ام « اندو نع عزتت تنأ 5

 0" عياسلا 0 هيليوناويحلا باتك نم سداسلا ءزملا و

 ) ناويملا سانجأ ساسحا ىف لوقلا هلوأو 8 1
 لح“ 1 2 : 1

 د نريد روب وو دا يو دي هج وورد او عود لج يع ورع ف اخر ل ريم يوفرمو موج توم رع ل و يس حف

 1 3 ا 1 1 2 2 0 ١

 220011111 1 ا ا





 #« ناويملا باتك نم عناسلا ءزولا »:

 هزك

 ناورملا ىلا لوقلا ان عج رم -

 ةريبادنو هءاكحاو هللا مي نددح ىلع ناويملا ناش ف لدتس مه باب أ

 بئاجملا نم هقاخو هقلخ يف امو ليفلا ىلع مالكا ”+ .
 فللغلا باب 76
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 مد# باتك نم عياسلا ءزملا زج ْ ظ 0

 ناويللا ٠
 ظحاجلا رح ورم نام يبأل : 7 ئ

 هب ره ٠66 ةنس ىف ولا يي رعبلا

 وه باتكلا اذدهو 3 2 527

 <« برعلا ؟> يف عماجلاو بدلا ف عرابللاط

 هدب ية :

 ©« ةعبط م زمام ةظ 0 عسبطلا ف 0 "5

 ما٠5الو 2 ه1ا150156 ةئنس

 رضع ةظفاحلا راو ةداحتلا ةغطم )

 )» ليعامنأ دمحم اهحاصل »

0 



 - ىلصو ميقتسما طار هلا ىلا ةيادملا كلأسنو مجرلا قاطيشلا نم كب ومن لل مبلل
 ا - قومأو ةماع هئادنأ ىلعو داير هجردلا ىلعو ىب مالا ىنلا د اديس ىلع هللا

 / لغد ب بذكلاب قدصلا لصن نا ىلا باتكلا اذه مأ الة انوعدت نا هللاب

  ظفللاب هفعض ةيوقت سمنان و روزا لوق رثكش 9 1 تيعءاضت ىف لطابلا

 ١ | لو قالب الا قملا حاضيا ىلع نيعتسن وأ قئوللا فيلأتلاب هحبف راسو نسملا
 08 ةراشالاو هل ر ل تقل ىلا عدلات و هلائتقا و: هتسارد يلا ليمتسنو ة>جلاب الا ةححلا حاضإ ا

 ” دهاشال او ةلوخدلا دياسالاو ةعو_ضوملا ثيداحالاو ةدلوملا راء_شالاب هرك دب

1 

 | لوقلا ةلسف نم هللاب ذومنو هتفرمع نثونالن ءالا هل قدصصم الو هلئاق يوعد الا هيلغ
 أ  امإلا اذه لهأ نم ريثك نيواننيامف دامءالاو هنط + محفتو بارسالا نمودلطخو
 أ ١ ةءارف فاكش نمم اريثك ناف رذملا ىلع مهف يا الا ندع نين لع
 ظ ... ةظفللا و ةفيعضلا ةماكلا ىلع بانكلا اذه عيجج نم نوفش مللاةسرادمو بتكلا

 ّ 2 ضد هلانو هأ ركبتس | نم 'ىث هل ضرع دق فيلأتلا ن نم عضوم ص و ةفيخسلا

 | طخ نمو رجضلا تاناف و مهولا تاطقس نم ٍبتكلا ف ضرعي اك وأ بارطالا
 ا ١ ّ نع رظلو دسغم ريغ 0 5 ريد ول هلل ىنعم ىلع ضراوملا احم 0 ”خسانلا

 7 قالخانمو عربتلاض راع نمو دسألا نضزاوغ نم سرت وهو هالو ل وخدم

 ٠ 7 هنكب لهاملا لاتسرا هءاسل لدسرتو هردرص قرض رادققع لوقلا ىف عسأل نأ يسع ن

 ا نم يربا ام ريثكب هلقنت وتقل نم يرب ام لياقب هلذش لدن لعج ولو 00 1

 أر ةكحلل ةلكاشم دش و اصلا درا تذالاب هيشأ كلذ ناك دومحلا



7 : 

 تو ليرد وصمم يم ل وتو ةرطماعول ةيعع

 12 بهم د روجر نبل والا ري ةريسو رس ةدأع لآ برق 1 وش هيلا ن نا ا 0

 كادعأ ةعراتمو هموصخ هتلضانم موب هتحح نع عافدلاو هتك ىف ةمالسلا هل ىلاعت /

 يف الو 'ىجرما هيلع ضرتعيةديعولاو دعولاباحتا ىف هللا كنحرب باتكلا اذه سيلو ٠

 الو ىحراإلا هطغساف نيك لا بروصت فوه الو ىنامهلا هل بصتةيف ىلع ليضفت 1

 ضارعالا تيبشت ىف وهالو ميدقتلا فلا نم هبط راعيف ةعاطتسالا مدس ف وهل

 ةسدملا ىلع ةكمو ةفوكلا ىلع ةرصبلا ليضفتىف وه الو ماسجالا ب خاص ةقلاعز

 يلع ورمو ناطذ ىلع نابدعو برعلا ىلع مجملا ليضشت ىف الو ةربزإلا ىلع ماش لاو :

 الو ةفينح ىلأ ىلع كلام ليضُنن ىف وه الو ىاظنلا ىلع ىلذهلا كلذي ذربف لصاو ٠

 يد٠٠ نب ورمج ىلع ليفطلا نب صاعو ةاأ لا ىلع نسا: "يي سعا ريح ىف وه ا

 رم ضب رغلا ىلع جرس ناليضف ف الو ران هللا ديبع ء نيسملا ن دابعو ب 0 1

 - ىنالو ىليقعلا ىلع ء ىرفمملا ليضفش ىفالو لانكلا ىلع هنوبد ريس ليسطف ف الو 1

 نمفننص لكل نافىره لا ىلع ةداتق ليضفتو هن ,وأةم ْ ىلع فنحالا ملح لين ْطشن 1

 ممافس و ممم ممصأ|# نم اددع و 17 ج ءالؤه نم لجر لكلو ةعيش فان صالا هذه

 كطظفح اذه ركش 3 و لأ اءاع فاصنا وليلق مه ةالعو ريك ممن زوعرسدلاو د

 يزوربنلا تنعلا ىلا زانثنارمت نب سيروم باب ىلع 0 راسا ًارانأىلامت هللا

 ىرصنلا ًاقفو ىردبلا عبصأ ىف وكلا ل | و ىتح نيعالا امني ىرط قزارلاو 3

 رادةمىلع طف اء ١ ل نيمدان ةمنيفاصتم امبتي ا ريتحا ةريسألا . تا ف وكلا نيع 1

 هللاو [صراو بضنلا تاع ٍرط رادقم ىلع ناءن فيكف ىذرب امرادقم نم بضغيام |

 تبئتلاو ةهشلا دنع فقوتلا ظءالا داوسلاو ربكالا رورمجا اذه كرت دقو «ناعتسملا ٠

 لوصومال مطوتنأ الا م 1 ال الا سياف أاحفص هنع اوضرعأو ! 52 ةموكملا دنع 1

 ركذ تال ابناج قالا لزع دقو اضرلاب م-منم لوصوم من ملوقو بضغلاب مهنم ٠
 نم ضخب انك ثراهلا نب ورمج لاق «نسحلاو حبلا ركذ ضفرو ماركو لالحلا ٠

 ءازجأ ةتس ناودملا باتك نم انيتك دق ؛اهانث مويلا نو خفنلاو ءايرلا اذ لاجرلا ْ
 0 0 اش يف ل وقلا ةلج نما رضج ام ليفلا هسبف انرك ذ يذلا وه ماسلا باتكلا اذهو ِْآ ئ



خا 0 كلذ 0 ار 0 رذاحم اع ةنطفلا نم اهرمشأو
 3 "ارد 00 رذ

 راد كلذ د تزواجت م ال 3 مادي امتسارعو 4س 4 دم
1 2 

 اودخأو قطن ن + ىدهأو رد 9 0 ةنرس نم 0 نم + عنصأو

 ذلا نم بسكأو ثيل نم اخو بابذ نم ه يهزأو لجن ٠ يذهأو ماه

 : هدو عسا و ةره نم رأو بط نم قعاو باكل نم غودأو ب بض نم عدخأو

 د نم قوهأو ةاطق نم قدصأو ةتخاف نم بذك أو لرو نم «لظأو ةيح نع ظأو

 راش ا هذه نعو ةيسأن ا هذه نع زعو ىلا. انبمو باهتعلا خرف نم مزحأو

 كلذيدارأو رومالا رثث ايف انيلعا مىدشو ر ومالا ض.ءبانيلعأ مع دقت أ داعام ند: ماو

 الهرك انو ةظعوم نطفلا دنع دوءيام ىلاو ةربع ىلا رظناا نو ةحح نم انيا الأ

 يهوالا انراصبأ حتضال انلا وال يفا امك لامهالاو ةلاطبلا نمو لافغالاو ورسلا نم

 اهيفام سهاظ لعجو تاناه بلا لاكش أ نم لكش يلعو ةلالدلا 3 ترد 0 ةعئاو

 / فرع «بيجامالا تاما ف .اهنزختسا أم لجو امف ريكفتلا ىلا | اعاد تايالا نم

 - كديزب نطاب امنمو هيفام ىلا ريدشيو هسقن ىلا كوعدب يفاظ اهنق اهنع فشكلاب
 كتعااعتسا ف رمل 01 كلقع ' ةليضق عم كلنأ معن هتقيقح ىلا تبضفأ اذا ةقن رومالاب

- 



 قاعنلاو ةءاطتسالاب هبلع كلضف هذ ىذلا نا كنم بأ ره 0 ع 0 اذا 0
 ايل نافرصتمو هل امةلخ م نار سدم اكن و را بورشل كييلع هل-ضف يذلا وه 1 ظ

 أمها يف توب 3 ئءلا ريبدب نعو ةفرسلا ةعث هص نع زدمل يذلا تت اول اترخس 1

 هالسيللا ىشم الو ضرالا ىف ربكتب نأ ىنبال اهروص رثصو امبفعضو اميتاسو-
 هتءاطتساناو همر نم ةحنم هلع نا لعبلو صاتسي الو ىلأت الو لوقا ف مع الو 3

 دافسلاو ءرذلا باط أهملا ببح م * رك_ثلا ةماداب ةمعنلا قيتسل اعا هناو هدنع هل ةيراع : 3

 مرك أ اولاق ىتح ابلسنو اهءرذو اباجتو اهدالوأ اهملا ببحو دلولل ةبلجم نوكي , يذلاو 0
 نءاهضعب مه ابفلأت لمجو اهدالوال اح اهدشأ ايافصلا مرك أو ًانينح اهدشأ لبالا ٠
 . ةدئاسملا 1 اهاوقو ةداع امل سرعلا فلإ لعجو اقلخ اهل جاوزلا نكي. ملاذا ةق ةوراعلا 0

 ىف ىوسو دقفتلا ةدشو دبعلا نو ةيبرتلا يف ةفلابلا اهعْهََو ةناا مو ةمعنا مثلا 1

 ابقزي ىذلا نيبو اعاضرا اهعضرب يذلا نيبو اهقلت هدالوأ مقلي ىذلا سذملا نيب كلذ 1

 نوطنلا ماح راو ضببلأ مأح را نم ايد را اماهعمو نضال امو و نضام نيبو اقز 3 5

 هدابع ةمعت ابلعجو اهدلوأو ارعتمأو ةيساك ةيساك اه رخأأم اهلمو ةيداكا 1

 واق ىلع لوجلا نم مك ارتب م ءالجو مهفرعمىف ةدايزو مهركشل اناحتماو ٍ
 دض 2 لك ابو ةلقلا ىلا ىلصيو ةداهشلا دهشي نم ميج نم دض باتكلا اذه

 صو دازو كلذ يف دملا نأو عئارششلا لحتو ثعبلاب رق نم ءيدعلا عن .

 لعجيو ةلاسرلا زاوج ركن.و ىمهنلاو سعال لدحو برلا يناب ىذلا ناف ىلا الا

 6 يف ناب رشالو مارخلاو لالحلا فرعي الو باقتملاو باوثلا دحجو ةعدق ةنيطلا .
 فرءال ىذلا كفلا لءجيو قول خو قلاخو عون عمو عئاص ىلع لدب اناهر اا 3

 عسيطتسل الو ٠ ءىسلاو نسحلا نيبو مدقلاو ثردملا نيب لصفن الو هريغ نم ةسفن

 الو هكرحلا نوكبمسال ةئاعم الو هيارود ند ناهتتنلا الو هتك رخ ىف ةدايزلا

 ماربالا عسيج هل نوكي ىذلا وه ةهلا نع فارحنالا الو نيبع ةفرط فونولا ٠

 فيل أ انلاو ةئقتملا ريبادتلاو ة هم حملا مكحلا ل 2و بلي احو رومالا قيادو ضقنلاو :

 قاافح نم ةباغ ىلع يفورعم قلو مدام باسح يل 5 ب 1



 1 1 ا رش ا ا ا رمال 1

 ارزق "الاطر نأ أ نر اذ ىنبنيالو ةعنصلا ماكحاو ةمكحلا

 ] 0 ضرالا ف نأ ير, سل ىرهدلا نال هداقتعا فالخ ىلا اعدوهيهذم فالخ سس

 0 الوان مارحال الو هفرعل الو ةمرخ لالحال ىرب الو هلم ف هعل رش ا ةلحن 01 0

 0 باوصلا اعاو ناسحالا ىلع باوثلا يخ خوش الو ةءاسالا ص باقعلا مروع لو هقرعلا

 0 حيييبقلا سل نايس عين لاو هي 1 نايس ةميهملاو هنأ همكح ِق قللاو ةهدنع
 ظ ع :هيلإ

 2١ باوصلااماو ملالاو ةذللا ىلعو كردلاو قافالا ىلعرمأألا رادم نأواوه فلاخام
 | 1 فاذمال ىرعدلا اديفءىد رأا 3 ردلا ةلانل حاصناسنا افلا لتف 5 وةعفنلا نمل ايف

 أ 1 نا وخر الو اطقم الواب اناذع 1 ةعال الو اياقع | :كلا عيمج لع نعطلا كول نأ

 عينج ىلع ب تاتكلا اذه ماس نأ بجاولاف لجا ١. الو لجاع ف 3 اهملا بصلو اهمذ

 8 ٍ قولا فعلا لان هللاو ةياغلا هده ىلا هارحمو ةفصلاوده ع هعصوم ناك ذإ ةيربلا

 ىايوناوملا نعرابخالا ىلا لوقلا نب عجرمث « بيرق عيمس هنا هديبأتو هفطاب
 00 ان

 5 مول 3 0 ىق تيطعا ان افيعدقو تسلا اذاعو تصخ'ىذ يأبو تاضافت

 بذلا راذو زحارلا لاق

 مترلل افصلا عارم لثع #7 عمسي ملاذا خر )|| ربخت سل

 ْ ةرذلا نا دحو كلذ ن م أو بأ امذلاو عابسلاو رين أذ سيلا م 0 أنف ع كلقو

 ةذوبنم ةسلاب ةدارج لجرك ةحنا ره تدجو ام كافنأ ىلع هتعضو ول 'يث ةحئارل

 ْش ش 7 0000 اذاف اي 2 تح اهرعج ف 0 0 0

 نم رادقللا كلذ هفةلخ رحملاو امادق ريمس) س رفلا و ليم ةري_دسم نم ا ةحنا ر

 2 اذه ريغ ف هأن ركذ دنو ريتك اذ هو تاوملا نم ةهد نم ةئأعم الو تفلت ريغ

 اعلا رف كرم عمسأو سرف نم عمسأ م وق نم انعدف عسسل اماف“ ميو

 ١ هرطخو همسا يف ريقألا ريغضلا ىلا دصقن اننكلو اذك نم عمسأو اذك نم عمسأو

 : نادرقلا نولدت بمتل و دارت نم مها برملا لوقو هردق فو ةمس> ِف 0

 كرم موقلا ثعب دقو برعلا دورو ةلبل ناك اذاف رثبلاو هايملا لوح نوكت يتلا

 اند ا 1ع , 0 هدو توج يت موو دج در 7م - 2

7701 1 : 0 : 

 101 ا آذآ ذآ ز ا
 اع 00 5 نو ووو



 قرع ا 1 لبالا ٠ رح 0 لارا تا و دا ةيشرالا ميال 1 ظ

 اهرو صو اهيدفعو اه رح ةعرسو نادرقلا شافتناب ليللا فوج ىف مهم أمرق

 . كائاوأ سحن نأ ريغ نم ضرالا ىلع فافخألا مقوو ىعارلا رجزو ىمارلاو< ٠
 اوضم نادرقلا نم كلذب اولدتسا اذاف اهرمأ نم *يشب اورءشي وأ اهسح لاجرلا ٠

 سرف نم رضنأو بارع نم رصنأ واق دقق بعدل كرد ؛لمعلل امتد اوزربو ْ ٠
 ليال يصب عابسلاو ناذر او زاقلاو ريئانسلاو باتع نمرص او دهم

 ط رغاو ءارمتسالا طرفلو ةوبشلاو ةرشلا طرفل هناذو:ظيف ماعلا اماف راجلاب ه5

 نمىرب ام ردق ىلغ نوكيو امورشو امهرش ردق ىلع نوكت اهذل نا مهلا و صرألا

 رجلا نياع اذا سرفلاو نانالا نباع اذارالا ىرث دق نو اهصرح رهاظو اهتكرخ
 هكر ردق ىلع ةوبشلاو ةورشلا ردق ىلع نظنف زنءلاو سدتلاو ةلغبلاو لغبلاو كهرلاو ٠

 كالد 5 نونوكي ال كلذ مهل رثغا اذا لاجرلا دو ةدارالا ةباغ ردق ىلع حايصلا تاو

 قشمي ناسن الا نا لئاق لاقناو“ ةوهش طرفأو ةملغ دشأ هيف م يذلا تفولا ىفالا ٠
 مواعم لصف يف مايبلاو عابسلا جيه امناو نيميمصلاو نيلصفلا نم لاح لك يفءاسنلا ٠

 ةرباخلا رك ذ ىف نكي ملاذا انلق الاح نسحأ مواد لا ناسنالاو لوطجاو سينلا جيهو 1

 هذه ىدرم سنج لك بيصن نيو اظرقمو اعو كلذ ق ناسا! ف 0
 نا ابلعل ًاضيأ ركيردب امو طقف ة اطااذملا سفن انرك فامتاو اظويممو. اطر < 1
 انأ ىلعو ةدي 0 | مايالا كلتىف ناسنالا ىتأب ام فاعضأ ةريسبلامايالا هذه يف يوتسن ل
 ريغ يف ثانالا اون.اع اذا ةريثك ابورضو لغبلاو ني را 1 ىرتمإ ام يرن كف, ٠

 كلذ ريغو ةكيدلاو مالا لثم ناسنالا هعدب اك كلذ ميد فانص ًأانه اهو سيلا مايأ ٠
 يف ًارارم نوكي كلذ نكلو جيه تقو امل ريتاتسلا هانشأو ريئانسلا نا ٍ

 عضوم ناسن الان اك ناف نو:ظلام ها لذ ناسنالا يبه ند دشأ ىلغ ةنسلا ْ

 لاك_ثالا هله ساوح ناف معلا كنلاو قرار قدأ نوكي هغامذ وأ هبلق نم هلهؤ

 ليثقلاو ليصحتلاو حفصتلاوةيورلاب غلي ناسنالا ناك ناو ذشأو رتصاأو 3 ندا : ا

 اهنم غلب ابتذ_ ةعنصو ابكردن ارو#مأ احل ناف مئاهملاو عابسلا نم 'يث هنا الاف ٠



 00 م د
 3 هس 1 نا الالم وهام ىف ناسنالا ايل 0 وفر اوه همس ملأ
 ظفلانءبرض *ىث لكلو ةلقاتسي وهف سيراقللاو فيشكتلاو ريقتتلا ةمادا ىلعو
 هلأ هدنع حبشو بحعلا نا_لالا نع زعو ىلا هل يننيل ةدوملا رومالا لكشو

 | . بطلا بورضو ندحولا ساسحاو مولا نطف نم 1 ذنسو مسقلا رادقا هفرع :

 ظ ١ مث ةعنصلا ىف اهرخ_سو فراعملا نم ىلاعت هللا ابعدوا ام ةرثك اهم نوفرعت ارومأ

 | ةمي .م لك ىلاو قولا ىلابوسنم رئاط لك نمالا مسولا اذه ىف كلذ نم رك ذبل

 ا . ةفورعلا ىتاعلالا اندرأ ولو ةنطفلاو ةفرعملا ن العا هيفام ةدعل ةياثغلاب ة ةفورعم

 7 ' ٍبذلاو ةلفلاو ةردلاو ريعبلاو ليفلا انرك ذل ةفيطالا ساسحالاو ةريثكلا فراعلاب
 ظ ) ىلاعت هللا | لع رك ذنسو « باكلاو ماملاو توبكنكااو 'ةلحالاو قوئرغلاو لاغتلاو
 3 تاب ا تأت كلا اذه ىف ص من ةفرعملا نم ريطلاو عابسلاو م ملا ىف ام ضعا

 > دال وأنم عل لاو روع 'دلا و ةمخرلاك ةفرعملا ةلقو ةلففلاو ةوابغلاب تافورءملاو قولا ىلا

 : تيكلا وار لوس نب دمحل تاق ىبضلا لضفملا لاقو“ ريطلا ماظع نم سسنلاو لبالا

 ا ليلا جر و تاك كرت ما
 5 ىلا ةسئ بوح « ىتشنا واالاو نيعسا تاذو

 : . لوذم الو نينملا ةعئاضل ءاتحااو هب ذولت بخ 1

 اهرايتخا و ا اطو اهضيم عض و وأ ابخارف ظفح ىدنع هانعم ناكل ضُفْلا لاق

 ةمحرلا دتع س ىأف هل تاقفلاق علا وذ الو رراط عبس هووطا ال ام نك اسملا ن

 ىت>اهمم اقوم ربظأ الوةمعط رذقأ الو ام املأ م 0

 1 يحنو اهضس ع ىهو ابق امو لمس نب دم لاقف الثم كلذ ىف تراض

 عج و ورلا لوأ ىف عجرنو عطاوقلا لوأ ىف عطقتو ابجوز الا نك: الواهدلو بحتو

 5 دق عطا وقلا نأ اوماعن نا دمر ريطلا نوبلطت اما صانقلاو لئابلا بادكأو ةامرلا ناف

 م 00 دكا ةملاس - ' نا نه ةمخرلل دب الف نولدتساة- 0 طقيذ تعءطف



 تكلا لاق كلذلوارخارف لا يل قاطعا :
 ] اك قولا ضد ىلع كي 1 قاحر يف قوام الو

 لفو نا لاقو ةمخرلا يه قونالاو

 ريصملا نم ثييللا ىلا ريصل اياشحلا نيب طقاسك تناو :

 ىريط لييفاماذا اهمظاعت « اري ىعدت ةماعن لثمو
 روك ولا ف ةيرملا ريطلا نم 0 يباف تلاق نما ليق ناو 1

 01 1 ريكشلا ريصب يبيض ضرر ال وق نأ 0

 2 ل ا دم ها نر 1 "35 1
 روجحلاو ماعلالا أبيف 0 عا هن هزالا ف 8 امعشو باودلا 0 نم ع

 ةغلانلا لاق جادخالاو ضابجالا نم لمؤتا ١ لفاوح ٍ

 رخآ 1لاقو

 . فئاشأ ريغ ناسغ نم تاتك * تدغ دن ليق ذا زمنلاب 2 تقو ا

 بذاك يغمهسأب موق ك- وأ # صاع 3 ور-#و اند هغرد

 بلاغ لوأ ناعما تنلاام اذا * هليق نا نشأ دق 3:

 باار ما با ىف ويشلا سراج 0 اموع ارز مودل فاخ نهار

 لاقف ىلالملا روث نب ديم ىلا اذه ذخأت
 م وه ىذلا نرظني ريطلا نم + ةءاصع ترأر امون ازغاماذا ٠

 0 رع ف هلع 3 0 نش و , رد دوعدق

 ىلارتعال لبق انءاححأ ضعب لاقو لوألا ةسيك يجو قمحن# ىرت م تيركلا لاق
 هيدخ أعهساو هبنيع ضعأ لآ ب عنصت فيكو لبق م ' 3 لاق اراك ناو

 كلنا هل لي هيلا ىتم جوخأ وه نم ىلا 34 0 كنأو هيذأ ضقمأو ٠

 يعرملا يف همأ 8 نو ىودعلا تنحل هنأ اوراقها لت مير تملا ٠

 . (عب ناويح 0
1 ١ 



 2 نارعال نبا ثدحو 42-4 ناف ءاغر | م :حْنا مل-هلو ع أطالا لا 0

 - 5 لخ ءاكم صب 4 ةح ا أ لاق ة 4م رلا ىذ طهر نك“ م اثهناكو ماس َن ماشه

 00 لزب مذ ذ ةكس> هيف قلا هدب رب اهاف تحتف اذا ىتح اهنم ودنو و ءاكلا

 ْ 03 اذه دنع ىبا ىعالا نا دشن و تنام ىتح |بةلح تذل دك دعا ةكسح هيف قاب

 0 ماعلا لوف تيدا
 ظ ,اهالتسا مدالا قل 3 درب # ةع حس لك دنع لكل ناك

 3 ىد.سالا لوق وهو هئيمل يننلا اذ_ه وهو رمش تدب ىابيشلا ورمع وأ دشنأو

 ظ ىريزلا
 3 ناب* ءاكلا لق اعرف الطبصمو ادق ىترصلأ تنك نا

 ١ رفصأ نم ءاكلأو ناوغالا ريثكلاب ناوعألا ليلفلاو ريثكلاب لسلقلا :رلي دق لرق
 .فراعم نع رابخالا ىف سون.لاج لاقو هلتف ىتح نابمثلل لاتحا دقو هنمصأو يللا

 1 يثئالارسنلا مع نع ل اولوفدنت نيالا تيتو كلذ نم بجعنلا ىفو ريطلاو مثالا

 "2 ىتح للدلا قروب رك ولا كلذ شرفت نأ شيفافللا ابخارفو ابضب ىلع تفاخ اذا

 00 ةيرادلا ىضروسللاو هن ومفادتب ال ءايللاو ءابطالاو بأ اذهو شيفافللا ههرقت ال

 7 لذ لادا نسما ربأو ىلازغالا نبا لاقو « ةنطفلاو سيكلاو ةفرمملا ةلف ىلا
 ريطلا حراوج نا كلذو باقعلا رف نم مزحأ ةثراح يأن ب نانس ناك بارغالا نم
 دقو مالا بلل اذا خرفلا ك لل سار للا نك لالا ضرع ىف اهراكوأ دنع
 1 1 ىى 08 م ىوذ 00 نم ًاديش هتكرحىف دازو اهدحأوأ هاوأ هيلا لبقأ

 ا كر تاوسلا نا هد رجب ةلثو هفعصضو هر ص 7 فرحإ وهو ضيضملا ىلا ليلا

 07 خارفكأت اتفاع نئداهمل تايلهالا حارف ن. رف تاينشحولا راكوأ يف عضو ولو ةكرلا
 0 : كلذو طظسبلا ىلع ردن هذه نزال جاجدلاو جاردلاو عيفلاو لعملاو اطقلا

 هالوأ واو ةز وادا ىفةكاحلا ناولءأ و فرع اهمال راكوالا زواج ال ةيشحولا حارفوةداع

 -  تارمألاو ليلا فاذع ال ماظنلا تآشنللو رابكلا ن نفسلا ىف اوداو نبذلا نيحالملا
 1: اوراس 0 زوصنلا لاكس دالوأ نأ ولو ءاملا يف عش 0 اوشمو او>رداذا مويا

 ا



- 

 500055 اوأو راط 1 ممن شار هس 0 ظ

 مويلا يف م مدالوأ نوت“ 2 دووعلا ادع مهو يراصتلا ءابطأ ن ه سان معزو « ايلعت ْ 1

 ٠ طق اورب مل مهمأو نيلصفلا قفاو نيم 0 وكيبذا قفاويو عفن ك 0 ناو نماثلا

 . يراصنلاو نيياسملا دالوأ ن م ارا دق مهنا ناتاعا لبق نم ركل هباصأ اندوبم

 ةرخحا حر نمئيميمصلا ف كالذ ناك ن ل اهنا ف هوركللا م قت نم ىدح ال نب 1 :

 ءاملا قسو دادحالاب دبملا ةئدح ىسوملا نول: نأ نو ةركلا فرط هطَو : نمو 0

 يذلا مالغلا نم نس ماي ةياع نبا نا نظل و صرب أمم رثعل و رككلا كلذ طقسيف

صربلا وحنك هياكم ودعل الو رشفتب ال صرب كلذ نا الا ىوقو نلندشو بش دق : ظ
 

1 

ٌُ 

0 

١ 
9 

2 
30 

 نم ناو“ ناتبنب الاناك ناو ناشحش امهناف رانلا قارحاو ىكلا نم نوكي يذلا

 كولما دالوأ ع نودأم ريغ كلذو نال طخ مولع نمؤف ءارقفلاو ةلفسلا دالوأ

 0 كلل 4 للا عمو مدي كلذ عمو طابتحالاو داهتحالا طرش كولملا هابشأو 1

 مسيأو كلذ بسسح ىلع بارطضالا نم ىلقلا لاثب هيلا طايتحالا ردق ىلعو أطملا

ميهاربا ندل نم لاجرلاو ءأ لا قونرتلا ف
 ىص دلو مل اذه ممول يلا رج اهو 

 مسن ىساعو لهو لع هللا ىلص يالا نا نو<زب سانو ن نو ص ةروصف وأ طقذو#ة<ل ش 7

 ند دم ءا رظبلاو لاق ةحيحصلاة اور لاىلا 6 اذه لدم فلي ل 0 ادلو ظ

 قاتح لصار كلذ ردق لع ناك ه ةيعونسم ةاصأت دع كن هو لل هدح الام ةدلالا

 لاق | ر وصقم نويبع "فال وكيف ل ةوبشلا ناصقن س املا ن لود 0 5 ل واحمل« ءاسنلا : !

 ىلغ>اوهجوال سس هادم الو 4م هدهد م طع مأاب 0 4 .اعدللا لسى ل لاقكلذلو

 ىلا اهدرب م ردع اعوزش نم صقل لاملسو ى هللا ىلص ى 3 اذا هب , اك لذلا لع ْ

 كم 5 حوزا بحو جادزألا ب ف٠ ,صقو عملا ب بهذ تاق اذا انو ناف لادتعالا ١

 مركلا أمم ة هور كش عاجلا تاالاح ن ملاح 0 نوكن' لد رأاو رودفلا نود 0 /

 قدر , ال ةد اخال لوق اندعع قلزيشالا راك نم لج نا دقو 4م تعقل ىذلا



 ظ 00 0 لل قم 00 1 0 باطو ائزلا راص امنا سرافو دنملاو

  قفاوث دنحلاو ةفاقلاو رظبلا ةرافالا ةلع كلذل سيلو اولاق ىناوزال رود دنهلا دخت

 0 و ىف مهقمعت كلذ ىلا مهاعدو لاجرلاو ءا_سنلا ناتخ ىف الا 'ىذث لك يف برعلا

 ظ اهوسردو امك هآيلا ا ٍى اوتكو ةيودالا اوذختا كالذلو اولاق هأبلا طظح

 نات 1 زن زب عضو“ نةصلا اذا قحدلا كا ءاسنلا وعدد أم. كو اولاق ؛دالوالا

 را كالذلو .لاق " نحل ناكر فوأ أهم كلذ ناك الكو ة هدم 4 ةذل كان م لدحو ١

 : عمت كانهنال ناتلعا رع ىلع ام لود: ءلو رك لافار مأ لوءضل لاغالا قاذح

 فاضي يناللا م نا و1 قدص هف انرك ذ 2 يذلا : بايلا اد_ه ندو « ةورشلا

 روبزلا ىف سو هيلعو انيبن ىلع هللا لص ىنلا دواد لاق ةوابلاىلابسشيو قوأل ىلااهنم

 00 ارث تيكف لا شطملا هارتعاف تايحلا لك ًااذا لبالا لثم حيسملا ىلا قوش

 0 ىري دءاح مومسلا نال هب طع كلذ نأ هلع برشلا نم هزححو ءاملا لو> رودي

 ٍ | ةيرح ني ا1 اذه ىلع سلو هنش 00 اند نك مل لخادم لخدنو ءاملا عم

 0 00 هب 0 تالق انام لو يف دجو اذكه لب ةمدقتم

 هنال ةرجو دلجو هقنع ىف نانسالا ةبشان تايملا رئاسو ىعافالا سور صانفلا دحبف
 )لآ اولا ا وهودضمتت تايحلا نم اهريغودوسالاو ىنالاهئردن اعرف ايلك أ دير

 00 نا لاقو“ عطقتت نأ ىلا 1ع ةقلم نانمالا عم نورا قست علا اهتم لانيام

 اة رس لجرركت ف مأرأ موب تاذ يماطفلا نب ينرشلا لاق يلكلا
00 

 7 رادقالا ىف ةبوتسملا سلاو لا ردة امو ريبانزلا د يذلا ؟يثلا فرعتب نا ىف

 '" ١ ضعب اهضعب رمضلا ةريدتسملا] هلا ىف ةفيفلتا رظنملايف ةفيخسلا ناطيملاب ةزجاحتملا

 70 رز نمارلكو دجاو رهوج ن رد تاب ل ىتلا توببلا ىهو ءازجالا ةبراقتلا

 ا 3 هبشيالوهو هنذذأ' 0 ىأ نمو هتءدح كك ةلارلوت ةررزأا دعاكلا راعتم قاطا

 ظ | فس 1 : ايه كلذ لا ايا ا سعرا اإو جست الو دانا

 0 ون دل ءأنلا ةيرق ىف ىف ىمحأ هنا ينانا ناسح نب بأ,> 57 و طق 0 امالا



 هلعقا ا اور ترك 5 عباشم كلذ كعإ 5 ا ب .ريعتلاو بهعتا ال انما 3 : 3

 ىذلاو ديزاا ىف نوكني "ىث ه نم مأ ذخأت ديزاا س ذل نمأ ىردب الؤ دودعلا از نم

 توبكنعلا رع يذلا وه رهوملا كلذ لع الدو ءازجالا كت عضاوم رسابزاا فرع

 عادلا لاق دفو 2 كلذ
 لزفاف دوم كنمافت »# ةيولتعل ذا نوراه أن ناك

 م أ ءابط الا متزتو ابفو> نم هح رم اب :أ كشن الف زل ةدود ما / الب لاق. دقو

 هراقنعذخأف رب ردع لاىنأ رضا هءاصأ اذا ىذلا ر .ءاطلا لبق ن مم هل 1 ةقرعم اودافتسا ُ

 لعف اذاف راقن أاو قنملا لوطا كلذ هنكمأو هفوح ف هدذ لكدتسا 3 * حالا ٠ ءالل , نم 0

 احلام راكلا تأ راو ىعافالا اثهان اذا سرع ناو كم لاو حارتساف قرذ كلذ

 ءاوهلاىف باعثلاو نرالا اهعذر نم اهدبك تكتشا اذا باقعلاو ىربلارقصلا لك 1! 1

 مخ اذاو اهديك 6 ند 0 د دايك الا . ند اللا لك نال ابن اف ارا ل ابطحو ا 7

 شيل جاجز ءا ءانإ ىف ةرافلانيبو برقمعلا نيب هن رج 1 لهأ ضو ثبعلا لهأ نضمن 0

 لدعت نا اماو انا توء : نأ اماف برقعلا ة ةرأ ضر ند“ أ ةليح ةرافلا ىلع م

 قلشام أ ةرذلا لع ندو لاق تح ف َ 5 انو تءاش فيك اهلتقت مئاهنم ة ةمال ا 1

 7 ةبح نم ةبلا تذخا اذاو دسفتف تش الثا ريمطقلا منوم لك و ةمحلا 1

 كيرلا : روزيا 0 ليد نم ةريزكلا نال انا ابقلش ىتح 0 0 انامل امل 1

 س.:رااراك شافلاو برج لا حالفلا ح.شلا هفرع اذا ضماغ ملع ءاذهو افا ملا تناكناو

 ىلا بدلا مع ندو سو*+ :لاد - لانو ةسايرلا يه و ةنأب لا اونلب 5 قذا- 5 ظ الاو

 ةوذحك هعضن |م | . ال لفلاو رذلا ن 0 هببروم اناا ءاوملا ٍِق هنفار 2 نااهدأر تءضو اذا 7 1

 هل ةمئار لاَ "لو فتح هل كالذو رذلا هيلع فاخم ىف حراو از ريمتم ريغ 0 سا

 هو ءاضعأ جردقتسو ككشإ) يح 8 لا موف نم ند هلوحتو هدقفتو ةداصارب 1

 ىمحالا راشب لاقو :

 و ام ءايغأ ةشيعلا : -قف 00 اظن سانلاركن دايما اما 1

 روصقم رهدلا هءلع ءىثاظملا ود# « هرثك أ ناقعالف مق لك و



040 [ 0 
 0 3 هع راح يرودس دحاوو ىف ناحاو نال اوناكو راشب لا رع ظ مإ] , لآقو

 نم اعيش نوكت نأ هلل رك ريخ ول 4 ص . ليق ناك دقو هنأ ناكل ليقع ىف َْف ل

 | 0 أ .ال لاق كلذ تدنع و ليق ه بامقء لاق ْن نوذل نأ ين 0 0 ىف ىأناو.ملا

 ا ىف الإ ديلا يناماال هز ريطلا 0 اهمع ل عدرأ وذ ميس الان .ال ثدح

 بحاصو رقصلا بحاص عم ماحلا اهار اذا و ةذيص د وده لك تن ماسلا ١ امنكلو طرفلا

 "١" لك قوف تناكناو بسكلا يف اهسفن لع لمحتال ىهف ىزابلا يحاصصو نيهاشلا

 | ىذلا اهشيرو نملاب ىشمتتو قارعلاب ىدنتتو *ىث لك برش تناكتءاش ناو 'ىث
 ظ ! نعام لون اذه هللا قاخ را ىهو فيصلا ىف اهشيخو ءاتشاا ىف اهورذوه اهملع

 | نالع + ىلع لدن ىهن برعا رامشأ امأف اهدالوأب اهئافجو باقملا قوقع يف قطنلا
 ةمصلا نب ديرد لاق كلذ

 0 رسداكءاختفءاملا ىف تسمتغااذا . اهناك قانعلا ىف جول لكو

 ( 2057 رئأع ءاتسح لمبال تدرم 5 « هلت ذبمدقر كولا ىف دهان امل

 أ' . هدلو بح لك هنع هللا يضر نافع نب نام لاق ىرابملاو ةخرلا قمحلا ناودملاو
 أ نم هذه رقبلاو ةجمنلاو عبضلاو ةريبج ىمس ىهو بائذلا ىثثأو ىرابملا يت
 | كلذكونسحلاو لاما الاهدنع سبل نم ناويا نمو رخا لاق قوملاب تافوصوملا

 سلو قوملاب ةفوصوم ًاضيأ ىهو ةفارزلاو هيشو بيو هنسحو هلاج عم جردتلا
 ءاضعالا 0 5 ردعلا قلأنا نم ىهو 3 ل ةبارغو ةروصلا ةفارظ الا اهدنع

 )228 كلذ يف وهو مم حيبف هذكلو فيرظ بجحع ليفلاو ةريثك هأب هش اهعزاتو

 دو حبلم حببق درفلاو ههركن نيملاو يمس حبق ريزتلللاو ههركد النيملاو
 0 نماهمأ فض و اطرد ةفاضلو ايمازرحلا رغم عم ة ةرع نناو بيلدنعلاو ءاك-لاو

 ) سيجع هاذببلاو « سوواطلاو ةفارزلا دنع سيلام ثيحلاو ةنطفلاو شيكلاو ةقرعلا

 ' كاملا فانصأن ٠م ةيئاما سانجالا امأف ريطلا رئصأ وهو بيل دنع نولودو سمأالا

 ىلإ وةف ةرعللا هلق و قوللاو لرجلاب ةفوصو« اهتءاج ناف كمسشلا رشا ىتأأ ىانجالاو

 | يرجلا ديص نم ىوربام وحنك الا نطفلا لاصخ نم ةاصخالو روك لم قاخ أوف



 ندبلا ة ةديدش 2 و ما ىلا مهيد 5 يت> يف ةردلل ةيادلا كالت لع ناذ ا ظ

 هيدي ا زحا ل معتسإ ماو حانج حالو لد كاد ننال ى“ * لكو ةيملا كلذكو 7

 زيحتلا ىلا ىهتذ ٠ طوبشلا نا ندايصلا" ضم»» ينربخو « ندبلا ددش نوكي ةياق امن

 حو باق ردق رخأتتف بونولا الا اهب الام ك0 طتسأ الف ةكيم وعل ظ

 نم يك 1 ءاوملا فاو عفا ناك اعرف ب ىتح اهزيمارحت ةع. ءاج رخأتت مث .

 اهتقرعم نم هوورام رثك أ لمعلا اذ_هو انفصوام ىلع تدمتعا .اعاو عرذأ ةرشع

 كلذو نيطلا ف صوغي: كسلا ن + عاد او روكا ذم بيصن .ةفرعلا فاح سلا

 دافسلاو مالا سمتلتو عقرب ملاذا تاب :لا لوصأ مزلثو هفوج يف سالو رحست ام 1

 ءاللا بوضن دنع را مالاو ةبدوالا عيمجو تارفلاو ةلحد نطل ىف طارب مل ن 2

 ٠ ىدعلا رخاوم يف ءاملا ف ناصقنلاو رزملا كدنعو نبطلا رورظو ضرالا اك ناو 1

 مك دي كي

 انو راهمالا نوطل ىف اهل نأ نولود مع الضف ع ارى ةلبالا ا نا نو

 ير 9 ف نادل ملا تاخدو ىراربلا تاخدام لوط ف ينأ وهو رخااسع تا ١

 فار ط متل لع تر يلا معأ امو كلذ ريغو ةريزألاو ماشلاو مورلاو تدل ايا

 لات و يرادبلا ىف تنعمأو قرطل ترابا أو كلذتفاصم كرسوأ ةداجوأ . ظ
 ىرا ناو باعثلا مست ءيشرأ ل ىنكلو ةرحملا ىرأام رثك أ او ةيشحولا مضاولا . وأ

 نبرعلاو سا:كلابو راجولاو جياونلابروك ذم وه امم رابكلا شوحولا هذه ن ,ءالضف ٠

 طفح اماو رجشلا ىلا فاضي ىذلا نيرعلا ريغ وهوا ثزع ىمسي بضلا رحجو

 بلا دعأ انكف ليحلاب دادمتسالاو ودملا ن نم سارتحالاو بسكلاب ر رميا لن

 4سش نحن ومف تاقب دن هتك رح ناو نواطم هنأ فرع نمم الا ديار ءورربلاو ٠

 ىلا ةيهش هيدي ةحنا رنا لود ورفلا هي هف نءدسأ ىذلا نامزلا كلذ ىفغقن ىتح هدب

 نيصيف ماع لك يف هن رق لصني لبالاو جيلا ةوالح لع نوكت داكنال ىهذ دسالا .
 را هضرع هنرق بش اذاف نو برهو ىنخت أ نامرلا كلذ ناك اذاف مجالاك ٠

 7 هك

 هنرآو هب عنتم احالس ريصلو هنر باعا قح بالو عما عشولل يف يشار

 1 لخد ربعبلاو لفسالا انرحا لعالا تن بمرهالو ثيرج هفوج يف دلو تمصم

: 



 ' نم جرت 8 0 4 5 8 وه امو تاينلا نم ةعفتأم فرع ف ةضيفلاو ةضوزلا

 ريق هدام هنمو لا و ض(اك يرخأ لاح ىف ديربام ءاذغاا نمو ًاميمج نيتلاحلا

 ةيؤريدف هفرعلام سانجالا كلت نفث بطعم الو لئاق ” سبي ناك ناو هن رش ال وبف هسنج

 0 هلك أنف شيلا ىف طلغت دقو هممثل يتح هفرعت الام م مثلا نود نملا

 وهو 0 لاق هاح 0 فرعا لاو لح مث وة فرمت ةقانلاو لفدلا يف رذاحلا :

 هاحه الجر قدح

 ظ لحب هينثب م < هأح لوش « لدجلا 7 ةفانال لوش

 .متاهبلاو مدا ثانإ عابط ىف لج هللا نا مدا ىى ىلع عايسلا هاب تاضف اممو

 ردن نا ردقنال ةارللو دلولا روضح دنع 0 نيالا مف عفر ىف ةياهالاو ةيشحولا نم

 ٠ يطعأىذلا و اهدلو ريغلاهمم ترقلا كلذ ناك اذا اهردص يف اهدلو عفر ريو اهدلو ىلع

 7 لعناسنالا ردق دقىلاءاهللا نا معا همحوت :و ىنهلا هب ف رءئام لثم كلذ نم مئاببلا هللا

 لدلو طخ نم ةلء كانه نكتملام امبجرخ ناو رادقم ىلا هطئاغو هلوب سبح نأ

 .هجا رخا وهسبخ هلل لعج دقوكالذلؤيرتلاو هجوتلاو ةدارالاب هءيجرو هلو هنم م و

 نبدالا مفر يب يف مث امءلاو عابسلا ثانا قيرطلا اذه ىلف أنرصفام لع هعدشوه 0 و

 ..ماألا هيحا: ير يطل رئاط الو ضرالا ىف ةباد نءامو هؤان لج هللا لاق دقو هلاسراو

  ةقلم رمل يف ةملكلاف نورشحي : معد ىلا مث يش نم ب باتكلا ىف انظرفام ميلاثمأ

 | ىلا 7010 طللو رشلا لع يللا مودعلا ىف بجوأت اهنم يئتسم ريغ ةلسرسو
 | ”قطنلا سءاط مذو ةلتاق ةرايط براقعلا نمو ذا رجلا قالا رثكأ نا تدملاو

 (ضيءاعدلا لكم ة را 5 نادم ربطت ةريثك ءايش ا شأو ةخا :>أ اهل تايخ ةشملاب نأ

 | قيحو اولاف ةحنجالا تابن لبق تالاحيف لقتنت دارجلاو نالءملاو ةشرالا د لفلاو
 |[ هناك ةنملا ف أف ريطل ناحان> هل قاخ بلاظ ىأ كك رمح ناش هللا ملثم

 5-5 ةعنجأ ىلوأ لاقف ةكئاللا هللا رك ذو هوجولا ضعن ىف ةكيذالا هبشي هقملا

 - كقالو اهرادقالامثر ريظلا نم أمعا لاش الو ريَظ ةكئنالمال لاش الو عابرو ثالاثو

 وج جرجا 00 راطلا ع < ََت 0 اذا ةضرالا و نالءملاو و 00 و 5

 ايل

 أ
 ١

 ا

 ظ



 م ل راققا نع اهرادفال امضو رطلا ىذا ما حفلا انج 1 ضوعلاو ٠
 عض ول اريدط ىعست الو ري_طلا نءعاه رادقا مف ذراا ربط 8 ومستاالو ربطت ةكئاللاف .

 3 تاصلاىبأن ة ةسمأ لوق دشأألسو هب هنلع هللا ىلدص يبن | نأ ةاور لا يفوربطلا نع اظرادنا 1 ٠

 دصوم ثيلو ىرخالا ردنلاو * هئيع لجر تحروثو لجر 0 0 ٠

 . الو رةص الو ردن هل لاش ال كلملا نال رن ةروص ىف ين»١ 1 هلوقو ٠ قد لاف 1

 جاردلاو ل>: اأو نايلسدهدهو حو ' ةمامحو و ١ بارغ نا اوركذو ءزاب الو باع 1

 دهد_هو حوب ار نأ || لاقو هاهملا قءنوكي يذلا كيدلا يف رئالا ىف ءاج امو 0

 فقرشأ ناويملا نم امش فرعا الو درملاو فا اطملا ىف اوورو حو : ةمامحو نايل 7

 سرفو قيتع سرفو غش سرفو داوج سرف نولوب م مم ال ريطلاو ليخل هلأ نم مسا 1
 قاتعو تاحربعمو 0 0 ةيدحلا رسانلاو ةفقعلا لاخلا تاوذل ريطلا ف ”ىلاقو مئاد ٠

 ةعيبر نإ ديبل لاقو جداوجو دلل

 لو ع ؛ريطلا قيتمك « دعات يملس نو انلضتئاف 1
 ّْ 0 ص 0

 قرع الا نالتساو هيلا لم 5 نمحتل هاننتفطرخ 00 1 1
 لاصأتاو نارقلا هب اهرك ذ امو لْقلاَو بارذلاو دهدملا نأش 0 ا ًالورات ا

 ن هل م لاقو عضولا 5 6 نإ لو لوقلا نع . فراعلا نم اهف يل ١

 ْ 8 تاصلا بأ 1

 كبشتسأ ا كو بحي + هلوكش ىلا هللا ناس ع اق 7

 ةددبو مده مهق 2مل ملاو © اهئافا فيك ما امنالاو شخو .ولاو“

 سغاشلا لاقو ريطلا قطنم اند سانلا اهم اناس نع اربع لخو نع هللا لاقو ٠

 ْ ريفاصملا بصلا يف ماكت ىف تح ةرصاس ناو يلةليلإ 3 ٠

 0 نعاشلا لاق 1 1

 الك ام دما را تف 0 و # امن دعل ريظلا ث و 0 1

 تبككلا لاو 0

 مند



 اخذلا ن اتا رات ٠ ةداصلا تقلا
 هيلع يغابلا نه ناغورو ا و سارت»ا ناويملا سانجأ نم سنج لكلو لاق

 0 رات#و هقوذ ال عانتمالا ف لات < هيوذأ- 1 لاتحم وهف هدب ص دارا ا لايتحاو

 هز ركنأ اذا اهب لا دينسالاو هلءتحا امو ةنيصلا نك امالا نمزا دب الو اهضمب تاجاح
 ا 1 ماعم كلذك و هلايعتسا ىلا جا اتحم ال لضف اهقطنم ىف اطنوكراهم مهافتن قاطنم احلو

 0 مهداكنا ىأر ف تدلو ةعاس لاق تاقع ين عم ءاكملا ن» لحرل لقوا ءاجاح ريداقم

 0 نى و ] : :دقلا ت تباط تعءح لنيح 1 ايلا ت تطو تع نيح كك لق نأ امألاق همالكل
 ] ّ هناجاح ريداقمفرع ندهو ىتاجاحريداةمه ذه لوق تي اعاني تكسو تدتحا نيح

 0 كلذاو و لقسا كلذ نم رثك أ ىلا تفولا كلذ ىف هءةجاح الذ اريطعأ اذاو ابمتم اذا
 00 ُ ينارعالا لاق

 لغبل ةيبط تانآآلا نم ديما * اماسضلازعب اض رأ هللا : قم

 ٍْ لقعوذ شيملاةفرح ىف “ئرمالكو#. ةيدك سأر ىلع اهنم هني ىبب

 7 دق راعشالاو قطنم هناي قطن دقف نآرقلا امأ هل لذ قطنمب اذه سيل لئاق لاق ناف

 ! اال رو قادلا لح نم هتحرخأ اهكأ تنك ناف برعلا مالك كلذكو اقظنم هتامخ

 تروس نا ت 1 و مالا ةماع مالك موف ال اضنأ تنأأف هلع مف : ل كنال قطاع سل

 | 0 ا 5 ل 5 رمال ؟ كلذ نا ع 7 ' نأ ن نم منع : ال كناف ةمظمطو ةناطر ممالك

 07 نايبلا نم كمالك اوجرخ نا مل راج كقطنمو كمالك نو.رغ ال اضيأ مالا
 ْ ا ةروصم ةعطقم اما تملع دق ذا اقطنم وانا مونم مالكلا كلذ راض لهو د 7

 ٠ ا . كلذ نممىفنال نك ناف ناساو منتج رخو تانخاحلا اوهافت أم و ةقظنم ةفلؤم و

 ظ 0 نم رادقالا كلو ضحبلا الا كمالك نم + موفت ال سانجالا كيت كلذكف ضبا الا

 . ةام ىف فل اؤملا كلتا ؤوضأ كلذك و اهمع نايبااو !ماجاح ةبام ىه ةفلؤملا تا وضالا

 - نامنالا مد كلذكو لعنتف تاوصالا ريالا ل.ل دق كلنا ىلعو 2 كنايو كناجاع.

 ْ 0 يءم ىنمملا كلذ نا ريطلاو ناسنالا نيب قرفلاو ىمنالاو ىلا م انتكراكبتف مالكلا

 00 م كلذ سانا ىرجب يذل ببسلا يلعو سانلاب هيبشنلا ىلع 5 يس



 هيبشنلا ىلع ء كلذ لاق اماو لقتملاب ابغصو يذلا اش ١ لاق ا لاح 521

 لك ىفو ة ةيد لك نم كلذ ابعل : نأ كل سلو اهل 5 اذه قالطا رعاشلل س الق : 1

 دقو ظاعتالاو فرعءتلابو رايتعالاو ركفتلاب كرمأ دق هللا ناف هللا كي لاعب ١

 اةطنم كلذ لع ريطلا قطنم انهاع سانلا أهم َّ ناءاس نع رح لجو نع هللا لقد

 لاقول كلذكو ريطلا مام مهيف هماقأو قطنملا كلذ ناعم هءف ناب ناملس هللا صخو 00
 برمعلا قطنم ليعامسا هللا ع دقو ةمالعو بأ كلذ ناكل عابس ١١و مئايبلا قطنم ا ائماع ش 1

 . .رابتعالاو بيدأتلاو نيقلنلا ريغ ىلع كلذ ناك املف ةنس ةرشع عبدأ نبا ناك نأ دا 0
 نب رك وك ىلا .ع نبلاقو ةباو ةبووعأو ةلالدو اناهرب كلذراص أ نللو بيثدتلاو 3

 عدلان 2 هردحو الملأ ٠ ند هفوقو رع ََر 6 هيشق ودا ءطأا ناك لاقف باطما : 5 ١

 ّْ لبقم نا لاقو رئاطلاك 0
 ي رفظ الو ىلا هقر< الو همتشأذ لولا لع مونأ الف

 لقم نا ركذ 6م ةكدلا تواحي 0 ذو مكحع نب حامرطلا لاقو بوات ابل :

 ْ لاقف ءادصالا بواحت
 د حش ولا ةأئملا | 3 و م د ادوصم ليالا نع ل 1 حبصأيف

 حدص ملك نم نحد صن | دصلا سأ> هن وص بواجو لذ / حاص اذا : 2

 هاذ اف ل ردل ضرتعاف ريبزلا نببطخ لاق ءالاملا نب ور< ىبأ نع ةديدع وأ ثدحو

 حاص هللا هلئاق لافف هبجي ملف مكدلا نأ ريبرلا نبا لاقف هسأر لجرلا ًاطأط مث ةماكب

 ٍ ليقم نا لاق و دفنقلا ةعبق 0 واس هل ةحرص

 ةرجاحم هتقلخأ 8 رقلا عوبق * املا ليللاب تاراحلا عل الو

 مك هريبادنو هماكحاو هللا عنص نس ىلع لاول نأش ف 4 لدتمام باب 0-0 8

 حاسنمو عبوأ وذو كرت مو 3ك 0 ةضايب ١ 3 شالا اولاق ةردقم ةيوزوم ةرودا ناو

 نار ةر>حالا ف ضبا سام اممو تاما .ىلاعأو 3 ها ف ضبا دام امن .



 7 0 ءافاعاو مقل 3 الو ضي الو نإ: انف ان : ساعد

 .صيحافأ اهريغو 3 راردلا نم كلذ هابشأو اطقلاو -لحملاو جاجدلاو فات اذهو

 3 فاه راكرأ يف ضيبت لبا لهأ فولأ :مو ىلبج ىروط اهم مانعاو ضرالا يف

 104 اوصأ يفاع ود ىف ريفاصملاو ت وييلا يف ضِس ابنم ىلهالاو لابملا عطاقم ضرع

 2 مخ را وهعنمأو باعوا يف توبيلا طاب ىف اود ىلع ثفيطاطألاو فقسلا عاذجأ

 ماعدمأوا مةحسا ىفالاو اهدعنأ نمو أبنم ىثحولا يف الا لالا نم ضال

  عانتماب برضل كلذلو اهروؤص عو دص يف الا تابضبلا نم مل اش ؛ادعأ عضاوم

 ضيم اماف ةيئاملا باودلا هذهو حاسَملاو ةافحالاو عدملا و قرلا امأو لثأا غيب

 00| رإ.آلا طواش ضرع انوي احل نآف نيطارسلا امأو نضحمو ضر.الا يف

 ِ ل ارضي ىلع مثال املاف ةب_ضلاك مجيالام ناويملا نمو ةرم ولدختو ءام ةىص ءىلدتت
 نم ضيبلاو خارفلا عضوم ناك اذاف ابعادضنا مايأ رظتطو بارتلاب هيطنت انكلو

 0 ع ىلا كلذ * "يم يذلا ريطلا نم نآك اذاو هص ردا وذ اطقلا ءاسعاو اطقلا -

 ّ 7 وبأ كلذ ر و د 1 وبف ملظلا ن نم ناك اذاو شء وبف شيشحلاو شارلاو ناديعلا

 0 نم هد ل اف تاركوو تانكوو نوكوو روكو اباكو ىدصالاو ةدببع
 7 2 كسلا نال ةبضلا مث براقعلا مث دارجلا مث ك.سلا ةرثكلايف 'يث هزوجنال ضيا
 0 لآ هللا رثك كلذك تناك نيف 0 "الو نجت الو م ار ل دل

 ا اذضأ جوازي ىذلا ماها نأش فالخ ىلع كلذ 0 ا 7 ددعو اهءرذ

 00 ل نضحو قزا هللا هلدح املف ماها اماف جوازتال اهناف مآعنلاو ريفاصملا لثمو

 0 كنلذلو ديدش نهو اريلع هيفو ءيقلا نم برضوهو قزاهلا ص هدلو هء وذغيام ظ

 0 الو نيتضدو نيخرف نم رثك أ اريلع لمحت مل كلذك ناك الذ اقاز ناكاذا لح ريال

 7 ا 00١ ردو بداملكو بلا لك أت هو قزت الو نضحت ةجاجدلا ت
 26 01 ناتعلا و براقعلاو كسلا دالوأ ددع ىف كلذ لءجب مو اب<رارف ددع 100 طد 1

 3 دع ف هدازاش م ل فا دالوأ هللا لعح او 7 الو در ؛ الو ةتيلا ندعو ها

 0 ْ 0 ناك ! مياظلا ِكلذكو 0 2 ريغ ريك سيم راصو امخارفو امض



 شب 0 رجشلا ل وغأو َُ يوي نم قرر كطمل ع ة نذحبالو

 ٠ اهنم لياقلا ىلع ميو لمتشت نا |متفاط ىف سلو راك اع 2 أو ةطس نإ ياللا

 ' نبشلا مايأ ددع ابعالضاو اهضيو اعاّص ن زونالث اكو ةضي نيثالث عضل ا ةيملا كلذكو 0

 وأ نضملا دمل ١ نضحلا َْف أهملع لمحو عالضالا ددع را امالصأ ٠ توف ذو

 نم كلذكو قارا رثاطلا ند يوفأ نوكي هخرف مقلب ىذلا رئاطلاو عض رئال ت 0
 لك أتو تراط اذا ةضرالاو لذلاو ذارأا ديصت ريذاضعلا تناك ألو ةمض لا ماهللا

 ليلقتك لاش لو جاجدلا ريثكتك ضيا نم رثكنإ قلت 00 عم تناك ورحللاو ودا

 اناو حاوز عيرالا تاوذ نم 'يث : ىف بلو ماعلا كلذكو جاوز اهفواعلو ملا 1

 قوهو ماعلاب ريطلا ف سلو مأعن لاو ريطلاو ناسن الاك نيلح ر ىلع 5 قل ىلا ورلا 7

 جاجدلاو ةكيدلا ليبس خيتفلاو لجملا ليبسو ماع حتاونلاو تاننلا هذه مالا

 ابلك هتايح رآ لا ريغ اعرو ةجاجد للك ىلع شن كندلاو كرد 1 كمت ةجاجدلاو ٠

 ف ماملا فو نك مع رو ابجوزالا وءعدنال يتنالا كاذكر كل ريغ طمشالا|

 هاعنأ ريغ طمشال هناف نيتفسلا اماو لالا ءاسنلا ينام نالتخالا نم بابا اذ 31

 اطقلا عضو يف ةلملا امأف ز ك ذاز ىتالا كلذكو ادبأجرا 0 الا تكمله نا
 ةلاطتساو قرلا ضب ةرادتساو قيعارأ عسوأ ة ةبح نم ةضينلا جورخو ادارقا اهي

 مل ضرأل ىف دوساو ضيبأو رفصاو رضخأو طقرا اهنم نوكي امو تايلا --

 _ زاكبالا ضيو ةضايبلا ةثج ردق ىلع ضيب لا رعي امنا اولاق كل هيكحافاباوج كلذ

 سيلو اددع رثك أ ناك ادافس رثك !ناك الك هر اواش دددلا 00 رنصأ ا

 أمم أضم . لق ا ِس ةريغأ نع انا نما داس رثكأ ار ومصملا نال كنذك مالا

 رب هك خارفلا لعج نيف نويلع غل الو عاضر الو قزالو وطخال كمسلاو دارو او
 موفتف ءأب < و تايماالا لا حان 4 امجي مل اهنء ةزجاع ءا , هلا وتابمالا تاكو ددعلا
 0 يف رثك الاو ىزابلا كلذ ينلقالاو اولاق ةفلابلا ةمح لاو في رطللا ريدا اذه

 رعاش لا لاق كسلاو ١

 روزن ةالقم 0 و # .اغازف اهرثكأ ارب ثاثب رم



 ْ 6 ظ 7

 | يفلاو اولاق متعيف محرلا 3 هلال لد دسألا لت قطالا بحاص لاقو
 مايأو" اروزت 0 0 نال ندكر كرا ٠ اءرذو اددعقاألا لقأو لياس عبس

 رو ناويملا ماظع ك كلذكو ادحاو الا إال ىذلا ناويألا نه ىهو 0

 رك ا تان ايوس جرم دلولا 0 الا 5 م لإ ا اث كلذ

 0 ظ رئاملا دددش نرقلاو

 1 . ةحيحصلاف راعملا يف فيلأتلا ببرغو بيكرتلا ببمع نم ةليفلا يف ءاجام

 رمد إل بار : و فو هولا نم مو تي داعلا و كتفغلا 0 3 ةفطللا انخالا و

 ٠ _ رشا ءازحالاو ةمع ركل ءاضعالا
3 

 < محرا نم جرا هللا مدو

 |0000 ا سلو ديتلا هلأستو ةماع هئاينثأ ىلعو ةصاخ دمت انديس ىلع هللا صو
 ” انلق دن ديرب ال لامف بيم تييرق هنأ ةيصنملا ىلا اعدو ةعاطلا اع تاس لك نم

 ١ ا راخصف ا وبدلا امسانجأ ساسحا يف زاويملا يف لوقلانمءزملا اذه لوأ يف

 ١ يفواهيبحت اهفمدقتلاو |رتسفنأ نع عفدلا نم هيلع تبكرام بيجاعأ ينو اهياع ةعوبطلل
  اهموننام ردق اهيلع هوركلا ثداوح نم تذوخ الكو اهرومأ بئاوع اهنيصح

 | فلا 2و ةيور ريغ نم عيطلاب كلذ كرد اع 0 تايداحلا نم اهرتعلو تاف ١ اهلا ١

 . .نمهرادقم ف رعإو بجعلاهسفن نع ينايلو ركذم ركشو ربتعم ربتعيل ةركذ ريغ نم

 7 ناو رسدمو فرصمو ريدم قول هنأو هرسدل ذافن غابمو هنوف ةنامو زدعلا

 . ةحاصمو هتشيعم ريبدن يف غلب اب لاك.شالا كلن نم سرخالاو ناويملا سانجأ نم

 " نوكيام اع ناو غيلبلا قطن :ملاو ةماتلا ةيورااوذ هغاب الام هليبسب وقام لك ىف يفو هنأش

 8 ةنوزولات ا اوصالا ىلع عبطأو ةرجنح دوجأو افك عنصاو اكلم قراو الخدم للا

 1 ريغ ة مطقنم و عوج ريغ قرتفم اهنم كلذ نا الا هم ؛ رط هشدعل ماخاب يف موف 1 و

 ”١ كردأو أضماغ ِ ملع اذاةءورأاو فرصتلاو ةعاطتسالاو لقعلا وذ نامينإلا 01 وظذ ٠



 18 1 01 8 ضد ا م ضم نسق اذا هود هيلع م 2 ا م . ينعم 5

 ىذلا نود وهامىلا ىدت ال و سانلا أم ق ََق وذ ةعاص كَ فى و الع هبضمل م دق

 تيلأتلا >2 'رغو كتل بح ن“ هلم هلا يف ءامخأم هللا ءاش نا رك اذ اأو 4م لع ردن 7

 0 سو بألا و فيقثلا ا لو مق ِف و ةفيطالا ساسحالا و ةسحصلا ف ذراعملا يف يف ٍ

 5و 4 ةيرشلا 50 زحالاو ةعركملا ءابضعالا نم اهم أ :ادنأ َّق ءاحامو ميوقتلاو نيقلتلا ىلا ١

 سائد >الا "علل تفافو ناو. 8 قئاخحأ تاضؤ 0 و اهراضم غلبمو 0 راد : ْ

 . نويملاهالج ىتلا تاربنلا تامالعلاو تاناهربلاو - الا نم اف لام لعجام 0

 مهدبرو ةلدالا ٠ ند مهل | ظفحو 07 اهدقو هدابع رع لودع نيبو < 0 ط |, فرعو هقلخ 0

 ربطاو قطانلا ث ء.بدجلا ف أم هللا اهركذ د أمو ةمعنلا مان مهرجسلو ةحلل حوضويف 1 1

 ءأ رعشلا اهيف تلاقام و ةحيحصلا ب راحتلاوةب و ا هفو رعملا را لا يف و قداصلا 0 .

 ابعت عضومو كلولملا دنع اهلاخو ءادكملا اهنمتبهعو ءايلعلا هتزيمو ءابطملا هب تقطلو

 اهنادبأ ة ةوقو اهرامعأ لوط قو رودصلا ىف اهتلالخو نويعلا ف اهتبابمو بورا ادنع 37

 كلم نع ابعادتراو ابلئاوطب اهبلطو !منارتك ١ ةدشو اهرافخاو ابميمصتو اممازتعا يفو ٠
 فسسحلا لع ارطابسراو ندا ىف اهيصاخترا نعو ةلغسلاو لاذنالا ءانتفا نءؤ ةوشملاو طاقسلا 01

 ان تلو :ادبأ حلصت نا اهرئاوغ عنمتو اهمئابط عانتما نعو | ,تلاذاو اهلاذتاو 0
 انقارعأ سراغمو اهتانم قو اهدالبو 00 ف اللا 2 دئاستو اهحراوج متو 0

 نع رامخالا ع ن“ذ عج نع تجرخو لبي 5 تزعأ ِىَخ ابنم كلذ كوالا س ماعلا م م 1 1

 عيطبلب طب 2 ىلا ة هعلر لإ لاك_ٌثالا هيف تفلاخ ىذلاو ا اضع 5 اومو اعضوو |, 5 1

 ِ ءطلا ع قامو هاذ 4 4 ءلوأ نع لقت ام عيمجو يطال ىثعوأ مومي وأ حاسما : 1

 نءوناويملا ا هش تلاخماموأ نارط ثا نم هعزان . امعوأ هل هيرو نم لؤالا ٠

 برذأو ”ارافظادحاو لك دش امان مع أوهام لع هنأر < قود توكل هد ىلوقلا 2 1

 رابخالان «.عو 1 رك ذل أو ارسا ل لح لك و ا امر همم رخص وهام هن هب رغو أب اأن ا 1

 ةيووحشو هلو هرءعشوهدل>و هيول ف لوقلا نعو ةدوهحلا هرالاو ةمومذملا هلاصخ نع : !

 نعو هل ومرغو هموطرخ نعو هنبعو ةيذأ نعو هيفو هنأسل نوو هوحجيوهلوو همظعو '



 لوقو 7 ه رد ل نعءو هريع ل هنالتع نب ١ أم قرئفو ا

 0 - 0 0 كلذ ن 3 ا 00 ددعو امعورضو

 ظج 0 نيد 00 ٍِ 0 0 0 رع 00 تحل 1 1

 0 قارلعالاو لبنلاو راقولا ممم 0 ف ىر ل 0

 2 3 ا

 0 كد دنع 0 و نر عفنأ ن 0 ناكم يأ يفو ريعبلالاصخ

 ىلتغا اذا ن ندكَر 1 1 ومدشاو ضر اذا علا م نم باك او سوماما نمدسالا لتقاو
 5 و ضايفلا داو ءا ويطا نايقعو 1 لا حبيس | ن نم ن زوك ام رادقم هغاسال ىتح

 ف .ناكو ناطحش رخشو ا درب ناك ىذلا ذزالا :ىلوم نوراه مج ْ

 ظ ركذ دمك ١ اراعشأ ليفلا تافص ىفلاق دن و هتعاتص وهن اش نمفرعاالو ادلوم

 : . ,هلوت كلذ نف هر ذ انمدت ام ىف

 "لج قالو نط هل # , ةفاخ كلاي ابيع سالا

 0 ديزم 14 ذواد ةاور نم ناكو يراصنالا ناوؤص نب ناوغص تدببلا اذه دشنأو

 1 لف مرجف سنالا نطف هل * ةقلخ نأب ابيع سبلأ
 - ليتشملا نع لحي مب © تلوذ ةسشن نم مركاو

 . ليللا ريصت بودنلا لب ,وَط # هفقلخ فاتغ صئاور

 7 2: .ليفطتوصز بيحر ف وجو 3  مظع ب باش ودعلا قلبو

 ” ليغ سوماجور ريزتخ ه هتسف اذا ءرث هبسشأو

 ليم سالما ىاف # « عبرأ يىذ 7 هعزاش
 بندر اش انياب عم مسج



 لحعنلا ةغص يف يراسنال لادق 1

 0 نم كك 0 ج ن را ع ١ ثبال 0

 لييدنملاب برا فصعت 6 هر ولا دم ريلي تصخو
 ليش فيس هوفصو 0 + هما هدب ير نسل

 ليعرلا ماما ديدش لوم # سيلا 0 وطلاك لبقأو

 ليقت 0 فيفخ وطخم * ىتالا ليسك لب هو ات

 لوغ سأو ىف نيا ةعانش *« هلوه ىف كاذ هلم ناذ

 ليدنزا تبثتلا لقت ه هلاره تددعا تنك ذنو
 ليج حتش هلالا انانأ « جاجعلا يف هب .سحأ ايف
 ليس مسجو ب بيحب لق # هلايف مئادو راطف #

 لو-يفلا برو مانالا هلا # هدحو هقلاغ  ناحيسف

 ىلا هقيسا ىثمو هنضح تحن ره ةعم ءاح اذه نوراه نا نا ودع ن ناوفص كا

 هجو قررلاب ىمر هنم ىند الذ هنوصصذب نولايفلاو فيسلا هموظرخ ىفو لوفلا

 أ ذوةع 3 بيس كلذ ناكو نودلسملا ربكو هقوذ ناك نم لكاطلاب وابراهرداف

 " هلوق امأو كل هتبثك م رعشلا اذه يف ربلا

 8 لييتشملا نع لحي م #

 لوصفا,منع ضرالاردميفو * اهتاباتذ اياشعلا . صم

 ليبنتشملاو ةاشلا تعاج اذا * ىرثلا صم صلأ ابعبشإو
 ليتذشخ فيسلا لضن ىلا * لوبطع ةيراج تدع لآ هلوف ريغ اذهو
 صهاشلا لاق كلذلو ادجريفص رئاط وهف لييدنعلا امأو

 ركولا ىلا لييدنعلاغورك عورب « رئاط لؤأ را مو ناك امو

 لخد مث رلا تنوق اذاف هسفن نم كلذ فرعإ وهف هرغص نم هب فصعأ خيرا نال

 نوراه لاق كلذلو باوص لكو لم دنعو تيل دنع نولودلو ةرخدت

 لددفملاب َخ رلا فصمت م6 « ر وفلل دع) ريبلاب فضعيو

 ( عباس ناويخ - 5 )



 ماو
 ا و ان سمس

 ْ 5 3 أ ال اعوم هيلع ردش ل ذا 0 ةديصقلا هده لأن رع ربخاسو

 : هأئمل ممم 1 و حم و أ و بانك نسح ًاناكل كلذ

 « طالخا هيفو ليفلا رك ذ يف لخدب ام باب »
 ليفلا ةفص يف ةيؤر لآق

 ٍنينبعلار ينص ىحالا فرشم * نييانلا ليوط نصطاك درعا

 « نيبوثلا رهتك ناذأ هيلع

 يبارعالا نبا دشن ٍَ

 0 هلصأ سألك يف ليفلأو * م رك هتفلك ذا ةضوعبلا وه

 ظ هل أسما فرصوو ىبارعا لاقو

 * مشيلا شحم مل نيليف تلك أ ول«
 ءأب ا الا فص , ىبارعالا لاقو

 - مولبفل يمن ليفلا بكرت وأ « طحت اليم ىتخبلا بكرت و

 ْ لوق ًاشناو عنمتف ذ ججاحملا مايأ ليفلا يدهادملا لالا يأ سان لو

 0 للعف كلذ لبق ينا مساو ةبضهو اخ سمواناطم هككرأا

 "01718 شرالاشرالا حاص الع ايلف لغبلاك الا كدنع ناك ام هتولع ول هل اولأقف

 007 1 3 هل لك يف كلذ دعب لاقف هولزنأ ريبك خيش وهو هسفنب يوب

 ١ بئاحسلا عيفر نم ىتحن 2 نكلو م ةلغل كلذ موي يتح ناك امو .

 ا ءاسنلا ضعب ىف نيحامملا ضءن لاقو

 2 ليات هيف ال « اتي ةرص تدارأ

 "ليوا هسيوجول * ارتس ترصأ الف.

 لوط ةرفشم قو « رع ليفلاهيفو

 ا ' ليفلا ىف اك ا ال #« رتسلا اوعزناتلاق

ولخدب نذلا فارشالا ردن عطقالا ةئيلخ نب نب فاخذ لاقو
 ظ 5 ةريبه نا لع ن

 . ةلخادلا لوالا بضقلا و اطبلا نئلرق شارف تمانو
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 . ةلئالا ةفشلاو سرضلا وذو ت ليدنزاو ليفلا مدوقي /

 نب دلاخ سرضلا وذو ناوىم نب كلملا دبع نب رشن ان مكحلاو نابأ ليدنزلاو ليا

 لدتق نميف ةريبه نب ورم نب ديزي عم م لثف ةفشلا وذ وهو بيطملا ىوزملا ةماس
 رك ذنسو كلذ يف اوفاتخادقورصش و لي دنزلا نم ليلا ةفيلخ نب كل لصف دنو 0
 قوت سم ادلو ني ب عا عضل لِ هلأ نا نيلأي فلا ضمل رك ذو«ىلاءأ تان نا ههش 8

 ناو داولا ذخأ ف نول أتحمو أم ةيشحولا نم تنولا كلذ نودصرب مماو نانسالا

 لوما وا د 7 0 د ا دا 0 مويدبأ ف 1 شا لإ ولا 2 كلذ

 سيماوجلا دوا م ا لوطي ال هبان ْ

 نمو ةيقملا هذه ىو لالا راس ل ىتا فحملاو قردلا نم ناويملا ع نهو

 لك نمو نإالا يف اهءاقنا ليطأ دف ىتلا دواجلاو بشملا عاونأ نم فاؤي ام عيمج ٠

 نم اهعضاومو يرقلا نما حاصأ جور ملا ناو اجورص ال نا رك ذو نيصر 'يث.

 ناو لابجلا ةئسلاىلع رهاظمويلا مالكلا اذهو كداب ماجحاي اممحاص ءاغونلا ضع ناو 1 ةل-جد ىلا ابعبنا دف هنا اهسئاس ىلا ىل لوسر رك ذو جورملا نم امل حاصأ شحولا

2 

 اهنم ىأر.هناو اهنم هيلع فيغ تح طئامحلاا©كض ةلكر هاد هك
 باكلا فرع اذاو اهب حاص امل ماقتنالا ىلع ارث ناك لايفلا ناو لوقلا كلذل راكش الا

 نونملا تءصملا نوتدلاو لفطلاو سرفلاو ةاشلا كلذ و روتسلا كل د 3 ١

 يذلاو هفوفوهب سعتا, ىذلا توصلا رالا فرعو هاحو لح نيبام ةقانلا تفرعو

 نا زئاؤ هل ملكدتلا ةاغانم ءاغببلاو بالكلا ةبطا# بلكلا فرعو هريس هن سمتلي

 برضة نع ناسنا برب هورمأ اذاف كلذ فاعتضا مرش هتنطف لضفب ليفلا فوك

 ةأرلا تامح اذاو اولاق «دادرتلا لوط ىلع هفرعينا ركش , ل همادأو داعتسا مالعلا, نم

 دق ةءاموارلال ١ ادبأ لمحت ال اهناف لسع نمائيش 1 طلت نا دعب ليفلا وج نم ايش

 ةئسلا كلك ٍْف ل الو رحشلا كال نا اش ه و همه 1 9 ا ول كلثا كلذ

 ع ىلع هفوقوم تناك اذإ اممآلو قارطال ءاقيتس كلذ ناش دنا قاوزو را ْ



 | لراس 0(ش200
 أ ١ تلح اذآو ابعبطل اقاوم مدمأ ال اهمال لبملا ىف عرسأ تناك لاجرلا نم سانجالا
 1 "اتا ةأصملا بحاص نا نومي ملال بيجمب اذه شبلو تلطب ًارارص تغضوو

 -  ةاصحلاكلت لوب اماريثك هنا هءام برشوهرصمف راح هثورا نيح رارلا ثور ذخأ

 هل ألا ضم تلأس يممصالا لاقو لوك ألا سرشغلل ءاود اضيأ رالا ثور يفو .
 اذا لوقث برعلاو ةظكلا كنب اذا عنصأ ؟ فيك سايتلا ةرسي ىلع مدقب ناكن م

 فلتخاف ةءامب رشاوهرصعاف اراحراح ثور ذخا لاقف انمز كلسفن دعف انيطل ثنك

 . مويلااثاسن قنا ءارلاو ماعطلا ىهتشأف ىلصل ينطل قحلي نا تباالف "ارا هيلع

 اناو دلت مل كلذ تلءف اذا نهدنع اهنال دمتالا نم الاقثم تفتشا تضيحتسا اذا

 .ءاذغ ناكو نوالا ضينأ رعملا ناك اذا باكلا ءرخو تدلومث كلذ تاعف ةأرما تيأر

 ءرخو ناسنالا عيجر كلذكو ةحذلا بحاصل ببجت وهذ محالا نود ماظعلا بلكلا

 ناذرملاءرخ ع نم ناك ناو مدح نطل اكوتسا اذاهيولمجم 0 افاش نو“ رافلا

 وهو باعثلا ءادل باكلا ءرخ اضيأ حلصيو فايشلا وه هنم دحاولا ناك امظع ناكو

 ١ لمزا قم تالوببلا نم حلصإ ر مالا ماحلا ءرخو سا ًارلا رعشل ضرمإ يذلا عرقلا

 نيثدحلا ضع لاتو ينيص راذلا نم هلثم عم هرد نزو هنم حمش أصحلاو

 ليويح ةيطبانماك ه اننوك ىلع تلاط ةيحلاب

 للا ىلع م ط اذا ارم # اهئام وم بمنامناك ول

 لبدنت فلأ يفولاليك ه اهنهد نم رطشامناك وأ

 ليف ىلعاذبت اهنيسح * تحرسدق ىهواهارتو لذ

 1 ندلولا ضعبا ىنابيشلا ورم وأ دشنأ ف

 لسولا ف ضرما لا ةنبكش م تعدزاو لويلا قالت اذا

 لاقو

 دع ل للا اماضر 6 .ارتودمةلخأ ليقلا امو
 دعإ نم نبل دعب ءونب ط #« علا هيلع للمزت الو

 كل ١ الوهنم لقب * اعين ترق وأ ةسوماجو

 ا



 هوا ا ف عجأ رخال *« لخاد هل سيل يرب باب

 4 تاضرأ طب هلثمو * ىتماه ىلع ليفلافتئج ظ

 ظ لاقف ارذق ني ن ةرم فاور 0

 اهبل اه نم تسنآ اذا امقو 8 ةشئاط ريغ لبث ةالصلا يمرت .

 ابهذ اهموزيحيفلارلاف ذه مل * ةرفع ليلا فوج لثم ةفارز

 مسالا نارم ةقفر نم اضيب ابلمح ناك ةأرما نم ءايرك الا ضدي لال

 "مرو لفل كرردم مس يف لقال 5

 مهوبغ نم ءارغةمامغ « مرحلاب يفاوت مول ا

 جاجملا نب ةيؤر لافو ١
 أبكرت ىتح ليفلا نر كيفك«  ابقرالا ىرك اأو افاد 1 نأ 00

 لق م ٠
 ايرعم احالوأ ريم 0 * اينجأ تح ناريعلا ىداءس

 ةنمدو ةليلك باتك ىف اهودجو ىتلا ليفلا نأش ىف لاثمثالا نم سلثلا هأرتامتو ٠

 ناو رسكلا هل تت يتحأ 0 هبلذب صبصبب باكلا نأ يرن الفأ هلوق كلذ نف ٠

 ٠ قاّتو حسع يتحلك أ , ماهر كم هفاع هيلا مدق اذأو هلضفو هل كفرا ! معلا ليقلا ١ ٍإ

 أهعم رطخ ميظعو ةس م عادبا نم نوع الا دحأ اهات بذل ةثالثلامعأ ىف لبق قو لاق ١

 ىنبطال هنا 0 لجرلا يف ءامادلا تلاق ودعلا ةز>انمو رحبلا ة رار و ناطاسلا لمت

 كاسنلا عم اأو اهركم كولملا عم امإ اهدحأ الا هب قيل الو نيناكم ىفالا ىرب نا 1

 دقق كرات اكرضاقاو اشر ةيرب ىفامإ نيناكم يف هلاجو هؤاهم اما ليفلاك التبتم

 ليفلا ىلع ليفلاو لئاقملا ىلع لتاقلا لضف توافتم اهندام لضف ةنالث ءايشأ ىف 5 ا

 ناف عفددال يذلا ردقلا اذا وهف ةليملا عمجت م ناف رخآ مالك ىف لاقو ماعلا ىلع ماعلاو ٠
 لجرلا لمح ىذلا وهو تواتلا هلخدب يتح هبوق د_سالا تاس يذلا وه رذقلا ا

 ىلع ءاوملا طلاس يذلا وهو كلبف هنذأ ليفلا هبرسغيف م :هملا 1 هلا ربظ سلا ْ:



 ظ زك اذا يتح : دمالا م 1 نأ م لاقو | ' 0 0 عزان 5 تاذ ل

 ليس ادد تاذأو 0 5 هلتاقف ليف هيقلف ديصلا وحن دسالا هجوت موب

 0 دارغلاو فذلا ٠ ثيلف ادب ص بلطي نا عيط طةبال ناكف هباينأب ليفلا هحرج دق امد

 0 اوخا وجر فيك لاقو'دسالا لوضف نم هب هب نوشدعل ام نودحي الآ أ يوا أ ناو

 3 ىف كلثم لب تعنصام كذرشو كيمرك ىذلا ككلع تسنم دق تنلاو ا رك انذنع

 ' تأر كس ريغدب دح نم ن ١ لاف 0 لكا ا اًضرا نأ رحاتلا لاق ام كلذ

 0 هوما ةوادعو ىهوملا ةوادع ةوادعلا دشأ بارذال درالا لاقو ةليفلا !مازب فطخم

 77 لل انرو دسالا ليفلا لتق امر دسالاو ليفلا ةوادمك ةيراجتم ةوادع ًاهنم نائوادع
 0 : محلا نو ىف ام راد قياما دحا نم اهررضءاعا ةواذع ايمو ليتلادسالا

 ظ م رثعاذا مركلا نا لاقو ىلع هنمم ارضى هيلع ىنم اررض سبل انني ةوادعلا ناف

 ا را 1 ةوادع رك ذنسو ةليفلا الا هجرختس ا واذا اك عركلاب الارخن

 ' ناسنالاو دسالاو د ةوادعو ةيحلا ةواد_هل ةفلا# برقعلا ةوادعو ناسنالل

 ١ .انفصوام عيمبةفلاخع رمنال دسالاو دسالا فلا ةوادعو ةبملاو برقتلا ةوادع فالخ
 ' فالخ غزولاو تايملا نأشو برقملاو ءاسفنملا ةلاسم ريغ دسالل ريباةلاسمو ٠

 '" ناو هلكك لذ ةوادع فالخ ناسنالل ناسنالا ةوادعو ب راقملاو سفانخلا نأش

 000000 1 نوذربلاو ريمإلل يملا ةوادعو رودسلا نم ناذرجلا ةوادم دشأ سرع
 | انرثدشأ ئذلا نم ةاشلاو كلذ فالخ يئذلل ىذلا ةوادعو دحاو لكدش راما
 2 يوان نم جاجدلا قرذو بئذلا نم اهبلع ىوقأ ىهو رببلاو لاو دسالا نم اهنم

 | يزابلاو رقصلا نم اهم نيهاشلا نم اقرف دشأ ماخلاو بلمثلا نم اهقرف نم دشأ
 را ىف تراعلا اهنمو ةعانصلا ىف ةلكاشملا اه بورض ننانلا تاوادع بابسأو

 3 كا املا و ةليبقلاو ةريشملا ىف عطاقتلا ب تاما نم ةرثكلاو بسنلا ىف براقتلا اهنمو

 7 ىمخنالحنلا كلذكو بك ارلاو ىثاملا كلذكو يننالودع ريقفلاو نكسمال ودع

 |' ثراولا كلذكو بيغرلا لاملاب ةنصولا كلذكو كولملاب ةلوصوم قوسلا ءاضغتو

 7 بارثلا ة وادع قطنملا بحاص رك ذو لوطي هنكسلو ريسفت اذه عيمجو ثوررلاو



 رعاشلا 7 كلذ ل ف نودشن را 0 1

 [بارغال راجل ةوادع * بام ىف ت تازالانءداع

 مالا م قو رم ثلا روفصع كلذكو بارغال موبلا ةوادع اضنأ ركاذو 0

 اهاف ايهذم لاتقلا نع دجو ام لاتقلاب نم الا سمتلب نم موقلا سيك أو لاق لاثمالا نع رابخالا ىلا انمجر مث نآويلا نم اباتك لوأ ىف هضعب انركذ دقو ريثك ْ
 نو الف لاومالا نم اهيف ةقفنلا اما ءايشالا رئاسو سفنالا نم هنف ةقشنلا لاسعلا .
 ' هلا لاقق ذرجلا هباجأف لاق نيملا لك اوي ليفلا لك اوي نم هناف كيأر نم موبلا لاتق ٠
 م نمو 01 0 7 دشأ 6 ل 9 1 ةنطاب 0 بر ْ

١ 
 داصنأك ةناللاو قفراب داصل يح ا 0 3 ينل ايل 0 نم ريثك نأ ْ

 ا 4 مم دقو فعءضلاو نيللاف تب 6 بشملا نالاقو يلهالا لت هلان يي ةوولا ليفلا ١

 كيلاكي ين بحأ كبري اولاقو «لغلا لع هلا هن قو ىذلا ل ملا 5 ربك كلا ١

 دجوب ال ىذلا فيسلاو كرس بحاص باتكلا تكا كبريو كيلع نيمرك

 ناليفلا كبري لاتقلا يف كبك سم وه ليلا هقحلت ال ىذلا ضيمالا ليفلاو هلثم ٠
 نع رابخالاو ثيدحلا اذه يف انممس دقو « رك ذلا لبقلا عمو ككناذالا نايظملا ٠
 . عقال ليفلاب ديوان مويو ءالواجو فطانلا سيقو ناربم رسج موبو ةيسدافلا مم

 يكرم الر رداد اورب 1سانلاو ضسالا ليفلاو دوسالا ليفلاو 1

 دعو وودمتملا نييعلا سنأ عم تناكىنلا ةليفلا كح ارمكح سرفلا عم تناك يتلا ٠

 ىرسقلا ىف ريصن نا لبف ةيشحو اهار تل 1 و ةمصعم ابلكو ءافلخلا رئاشا

 هدالب ىف ماقأ ول خراوجلا نم دويصلا رئاطلا نا انلع دقف اهركسدت يتلا عضاولاو ظ

ياملا ريعو ذئاوز هتك ثدح ' مل مأع نأ
ا 4 ا هدالب ريغ ىءاقأ اذا ة

 نمذدخالا يل

 ول ناو :لاو تاع دعم هده نك“ م يشحوألا . رئاطلاو ر اطيبلا ىلإ هب تان ند : لاو هرفاح ْ

 ةحواز | كلذكو ترك دقو اهانمل_ا اذا توصل مالبوط" ارهد دع تئاقا ١

 عد ال ناك ناف ةليفلا هددنع ن رك نا ىلا لهي كلف لكو م 6 خارفتلاو ' شيشعتلاو 0



 ا 0 0 نم 0 لواقلاو ا ري دنع 0 7 1 قو 0

 | . رانشالا كلذ ىلع لدب ةمركم ةبرقم أيس كولم كنعو ةشدلا دالوأ و موسيكلاو

 لبس وام ا ٌّك ولم و ت وه َرصح 3 ا يثعالا لاق وةحيحصلا رامخالا و ف و رعلا

 ٍ لاقف مرعلا

 0 ينع برأمو * ةوسا ىدؤلا كاذ ىف

 مري مل مهؤام ءاج اذا 8 ريم انل هب ماجز

 مسقدق مهؤام ةعاس ىلع « ءاعاو كورا ىدراف

 ملطف بارس . [أهف ءاهش « ايلايفو لويفلا راطو

 ظ . لوش ًاقنأقينحتلاب ىرب ثييلا ىأر اه رييزلا نبا لتاق جاجمللا عم ىتتعلا ناكو

 أ سرخ مهلك انلثم اشيجرا ملو © انلثه جلاب رغ ًاشيج دامو
 |  سرعالدثالولا بمن انراجحاب * هروتس يرن هللا تيبل انفلد

 | . سأردأ سيل ليفلاردصكش يجب « .ين«نم ءانالثلا موب مهانفلد
 ضونو اوت جامل ىلا اباتك كلملادبع هل. اس لتكو نأوسم بيغل ١ داعو عرف ايا

 ْ لاقف هيلا مالا

 7 را ' جاجملا ىلا يئالطنا نأ © ىنعفس يملا نا ول ت تفاءعدنو

 ريك انم تايح فئاحصلا فو © اهمهلاودط ىتدت 2 أيقحتسم

 أ) 207 ريعلاهب يرجم نم قحال يلا ه ارذتمم جاجحلا ىلا تاحر نال
 ١" ليقلاالا جراخ ىلا هفرطو لخاد ىلا هناسا لصاف ناساوذ ضرالا ىف ناويح لكو

 7 الولو ٍتولقم ليفلاناسانا دنحلا لوقثو جراخىلا هلضأو لخاد ىلا هناسل فرط ناف
 '  الاسل هل ناف بذغلا ءاملا يف نوكي كلامس لكو لكن مالكلا نفل مث تولقم هنأ

 . ؟ىث لكو غامد الو ناسا رحبلا كسل سبل هبأف حلما يف اهتم ناك ام الا ائامدو

 ةكف 3 رح امنا هتاف حابقا الا لفسالا ةكف كرحم امئاهناف عالتالانود غضلابلكأب ب

 0 انا ةيلهالأو ةب ةيدشحولا مكاهتلاو عابسلاو عيرالا تاوذ نم نبع ىذ لكو ىلعالا



 يذ ناويح لكو لفاسالاو ىلاعألل رافشالاناق ناسذالا الا ىلاعالا هنوف رافشالا
 عمك روك“ ذ نم ئد نسب ردصلا ماو هنافا ناسنالا الا ردصلا قي هلع ود ظ :

 . لبق 2 نءالاقو لع ملأ نامسنالا دلإ .هردص ٍِق ىدب , هل ناويحلا ' ٍ

 ميمايدلا ريغا اذا محا ظ ل اهريغ لدقلا ربظ لثم ةليآو

 . كلذ يف قوفب وهو رطخأو فرظأو حلمأ همخض عم وهو ناويح مخضأ ليفلاو

 درقلاو باكلا يف ناويملا غيم نم ةناكملا اعاو:ةميطلا يفر ا تنحل

 هظلغ عم راصف تاوصالا روص ةناكح الا ءاغببلا دنع يلو ةي كلا ةاعلاو تالاو

 ملظعب مكدظ امو بدعلا ب حعأ نم اذه ابرط ربظأو افرط قدأو انهذ قشرأ هتمافنو

 نأ ىلع اونجأ دق هضراعل ن هم لاذ ؛ نم دب ام الا“ نم رك هبأب ف ناك اعر قاخ

 امم هوقلأ دقو تاي لا ضعب ظع نءاو جو ناطرلاو كسلا ١ لا اقلخ نا ويلا م ظعأ

 1 لا لس لاق“ تساوت ما ل سيخ نيت أش نار 0

 هموطرخ لوطو هن هن وررص عاسناو هنرئد مظعو 2 ولعو ليفلا لاضخ نع ربعلاو : ١

 امل هلارتك ١ ةلقو هلمح لقثو هرم لوطو هشيطو هتفخ عم ةلودرغ او هداةسو

 وأ لهاج الا مويلع درلا عيط ةمإ ال نم تاعامجا نم كلذ نباع دقف هربظ ىلع عضو

 تاكناهنزو انذخأو | راد اطوط اندسم يد هنأف ةيحلا مع نم ميعذا اماما دياعم :

 0 8 : م ف 2 لي ند ا نان حلادب نو نيثا او نياقرلا قداح اللا ل دا أناف هلأ ٠ ا 1 : 0 ١

 ١ 202-ا نيت د

 طق أس اع تأر امو ترم ءاقنم نأ عالا ليدس هي هش ناعالا لييس ا اف ئينتلا اأو

 شعب انبأر امو طرا يف انأالا نع رخل نوبذكبو نورك مهو الا نينتلا ربخ هيف

 الف نامزلا ضع ف رحبلا لبق نم سس را 4 0 راك نينا نأ 0 نيماشلا

 م ناط كامو هني> ةروص 6 هواء مث م نيت :لا سان كلذ ىلا هقرخأ الا يشل يذل

 هسا 4 ص.' لو رب ءالؤه معز دقق مدحر' نيب رحبلا ضماب لوق ىلا انك ناف هنباع هنأ رك ذ طقسا

 ف 5 قيفاحالاو ةبودالاو ضايفلا اهيفو رحبلا رئازج ضع ىلا اوبرق ا مهن

 هيلع ام لكبو مهم حاس ناطرملا ربظ ىلا تاصو ايلف ةميظع 1 اودقوأ كلذ ضع

 تاروبلاو تافارمإن ىلع ص دق ثيدحلا اذهو:ديرشلا الا مهم جم يذ> تابنلا نم

 ( عباس  ناوبح - 6) ظ



 ْ 2 هد ركل

 ] 3 ةلايلا ف نأشا دل ٍ نا 0 و انيق هولتقو انايع كلذ 1 دقف

 - ةاناؤلا نسر فرظلاو ةباكمللاو نقللاو ةفرعملاو سملا نم اهيفنأ منع لبف مترك ذ

 0000 ١ كلذ ادحو 6 لاصإلا نم كلذ ريغو كواملا تحت دمصتلاو لاتقلا ةدشو

 آلا لل تح واراجتلا ابل تلاتحاو كوالا اهديص يف تير. لهو ليفلا يف اهنم .٠
 " اوماسزا نيبرحبلا ةباغ امنا سيلوأ ءاذغوأ ءاودل حلصت لهو ءابطالا ضعب !هئازجاب
 7 انمدق اناو بشأخا كاكطصاو اصعلا عرش رفنتو عزفت ىد ةلذاغ را ةءا اع نم

 0  نوكي وأ ةبيدعلا ةمتملا نم هراقتمو هفك يف ىذلاناويهلا لاصخ ىلع ليفلا لاصخ
 ١ لاغ نارام 9001 هوجو سلا تارغو ةنزالا فرط نمهقق
 ظ 1 ديضنتلاو نك تلال ىراستلاو يثولاو نيساحتلا نمو جيرافتلا ن دا نمو ندحلاو

 ظ 0 يف ةلمخادلا ىناغالاو ةنوزوملا جراخلاو ةندلما تاوصالا نه هقلخ يف امو بيرثلا

  قوروو 2 ونلا قوش امتو احشلاو برطلا عمج ام ًاطلغا ليبس نم ةجراكلا عاقالا

 ''  رامزلا توص هب هبشإ ى>ولثلا هجر اشو هجم رخ نس برضإ ىت> نغم لك

 ('  قفرلاو ةعيدخلابو ةنطفلابو ناغورلاو سيكلاو ليملاو ركملاب فرعي ام امأو“ رثولاو
 ربصلاو ةلواشملاب رذملاو هينمي ام مملاو بساقاو

 ظ ١ هبأنو هيطعإ ام ةلواطملا ىلع

 ١ . ىلع ربصلاو ةلواشملاب ةفاقثلا موب ةفاقثلا قيرط يف نوك< ام ضعن امأو هقذحو كلذأ

 ظ  ثيح اممضوم يف ريبادنلا كلت عضوو نالوملاو ركملاو ناغورلاو مدقلاو ةلواطمل

 0 نأش ماكح ابو ةبفاعلاو رظنلاب فرعي ام ضما امأو“ةلو هل ٠ رمز الو ةئءط هلذرت ال

 ساتجالا و ةحاحلا مويل راخدالاو ةلبملا لاح يف مدقتلاو هسفنل ذخالاب ةشيعملاو لاملا

 || ةرللو ةلفلاو ةرذلا لف بساكتلاو بلطلا نع زوبلا مويل اهسفنألل رخدن يتلا
 | دق مظملا ناك ناو همظعالا ليل سبل ناك اذاف لحنلاو تو. كسلا وهنكو ةرافلاوا

 0 ابل ىتلا نادمالا ه. دهاشب نأ د أل ىنبش الف ةرخافملا باوأ ن « باب يف لخدب

 لن ظملا عم عمج دق ندب كنظ انف ةميظملا رخافلا تاوذ هب لضانيو لاصلا
 7 نأنمتلع د ةوةعساولا دولا قرذتسيو ةريثكلا ربماوطلا ىغام ةفيرشلا لاصق .



 لارا

لا و ربنعلا لك "دي .ه ةوبشلا و باطلا ة هدد د دشأبما ابحاصل و امشي مب 5 سااوىدله لب ٍ
 نإ :ى

 اريؤك اربنع هفوج نم اوجرختسا اتيم هونأصأ اذاف باودال لذدلا نم لابلل لتقأ ٠
 يملا ماغ ىلا رذ نيب رحبلا نفس نب رد حاصل ه_هد نأ الا هلا ند هما رادسات ْ

 دب دش هس عم ةعاقر مهمقرأو سانلا قود نم ناكو مالكلا اد_ه يحأ انأو امو

 ليفلا ىلع بصعتب وهو ىدنه هنا هقمح نف سانلا ىلع طخ سو هسفن نع ىدرو بحعو

 تاق ؟سمأ ىلعأو اعفن ممأ سيلأ ضرالا لمح يذلا توأا ىف دنهلا لوقت ام لاقف
 ناويملا ع نيد ند ةمرالا ماسقالا 1 عش امما مالكلا اذه رادم نا كلاه اب هل ١ ١

 لمقأ اا نوون /  و

 ناديدلاو تايملا عيجج نم حاسنب ىذلاكءاولا ىفو ضرالا يفو ءاملا ىف ةر وكاذلا

 ابشاشخو اهماغلو ربطلا رارحا ن م ريطل يذلاكو سانلاو باودلا نم ند يع يذلاكو

 ىلع ن نوك . ىذلا توملا امأف ٍكمسلا ش أعل م لكو كمسلاك م ىذلاكو أبحمهو 3

 ال ولو رام توملا اذه نم لتعأ وه نم ةكئالملا ىف نأ اندلع دقف ضرالا هجو
 ليفلاو اولاق «هنقرعم رادقم اذهوبا وملاب لهاشال ن 16 ناكل أنريضح دق نم 0

 هدهو ضن هذ ضل لايحال هريسلا سم الو هئطو رعشاا الق هيدب مخ م

 نادك ركألاو ليفلا نم لمح ةدم ل راغأ ناويللاثانا لءاؤد- ىف سان ىرخأ 1 رع 01

 مىتلتفن دنحلا امان «هيون ضمه ف هل رار بابلا اذه ىف روك ذم هنأف

 |هلوطأف ناويملا سانجأ نم كلذ نود ناك امامأن ليفلاب مهتنتف نم دشأ ندكركلاب
 فاظلا امأف امايأ ديزنو ىتالاب حسن نا الا ةئسلا لع ناديزبالو فللاو را د

 00000 ا ا ا

 ناك امو قبشأ ةقيسا ةكوسلا لو املج ةدمناف رقبلا نم أهنم ناك اذ نإ رع ىلعف 0

 نم فاس ايف كلذ يف ناودملا سانجأ انرك ذ دقو رهشأ ةسخ اهلج ناف مثلا نم

 اسما و رظانملاك اهرورظ تحتف ناودحاو نيعلا يف احل وه ةليغلاو اولاق« اذه اناتك“

 لجرلا تاتق ار ةرساك الا تناكو هعئا وس اكو برضو لاتق ليفللو داصرالاو

 تدصقو فاعلاتك رت لجرلا اهملا ىقلأ اذاف هتدعو كلذ ىلع تبرد دق ةليفلا ءطو»

 ة-صو: نب ضهانل يرماعلا بوقعي نب سابعلا مأ دشنأ كلذلو هتسادن وح



 فشلا
 : هل وق يدا

 شهاب نيم أحلا ضم ل و را نود نم راطإلا سعامشلا أ

 شرافم تايمدتسم هب ايم أ * هتكرت ىتح ليفلا طبخك طبخ

 لبقم نب ليم دم وبأو ىمصالا دشنأو

 اًئاحه باتكلا تع ربح * ىعاشل نو مت أم صاع ين

 اسادتم انثي مذ بعئسلا قرأ 4 يعاف مركلا وفي 6 ونعأأ

 . اياب شيرلا نم و الف درحن ةساز ةماهليفلا طبخ + طبخامأ

 تن ينلا اذا مهطبخو سانلا ءطو اهدوءتو اهدؤن روسكلا يهو ةرساك الا تناكو
  لاقو رذنلا نب نامنلا ةليفلا لجر تحن هب ىىر نم ناكف تايانإ ا لهأ ضع اهئاوق

 000 ظ سعامشلا كلذ يف
 ١ لويفلا زوجي هنتي ىرذو « يضأ كلابأ ال جاتلا اذ نا
 ظ للا مأ ةاقس ىدزن « امئلاذللا لعىدع ي ركن

 ألا يف تيأرلا ا نب كلما دبع نع ينةثلا بوقعب يبَأ نع يدع نب مثيهلا ركاذو
 ا(  نبلب هراد تيطو ليف فلأ هطب رم ىلع ىذلا نيصلا كلم نه أيات 0 ةيواعم ناويد

 )2 ةيواتم ىلا اولا ناش ناربم هلىذلاو كلم فل تان همدخت ىذلاو يهذلاو ةضفلا
 ةليفلا تح ىب 7 نأ صمأو ىنغما ذوباف هلتفل ينغلاكشور لتق ىرسك دارأ امو لاقو

 . كيرطي نأ ذيبلف كشور لتف دقو ىنغلا كشور تانق اذا لاقو يرسك ىلا تفتلا

 ناوغص نيناوفص لاقو «هليبس اولخ كتةطنأ ىتلا كل تيقب ىتلا ةدملا ىرسك ل اقف

 بيدأتلا ع نم عاونأب ةليفلا بدؤت دنهلا نازرلا ديزي نب دواد دنع ناكو.ىراصنالا

 ديدشلا بيغرلا مذبللا فيسلا اوطبر ابر ىتح بورملا بادآ عاونأ لعمموبردبو

 اذ نلعو ليفلا موطرخ فرط يفناليسلا ليوطلال ةصلا ماتلابرغلا ديدملا نتا

 7 نيلايفلا سؤر قوف نوكي يتح هموطر هعفر ا :.عو امادق هءب رضي

 1 53 ياا ديصق راصنالاىلوم ىلوألا نالف ن نوراهىبدشأ أ و لاقدربظ ىلع دوءقلا

 ظ 3 فيسلا هلانب ثيح ناك (مذ هبلا يثف ةنصلا هذه ىف ليف ىلا ب را ىف هجورخ اهبف



 ك6
 ب تي سل

  ةهلةئع 3 هببأت 0 0 لد اناا ردصا

 ] ١>يمح - | حج رس

 ور تدل

 ب تعلو حل ”لعأ ةيلو تر 1

لا دبدش الجر ناكو هب لاج ام ةدش نم همطح داك ةلوج ليفلا هم لاخ هانرق
 قلم

نالا لوطا لالا ك كان ىو تدمتءاف لاق شاملا طئار
 نم املشاف فوج با

 ظ ةريثك ملانغ نوماس لا معو ةعزولا تناكو ىدب يف نائرقلا راصو ليفلا ربدأو امبلصأ ٠

 كلذ ىف تاتو

 ماسحي ةموطرخ اواصو دقو « البمتم اعداو هسبلا تيشم ظ

 ماده دب ديدملا ءام نم ضب * براض ليفلا هنإ ىسفنل تاقف ْ

 مابع داؤفلا بوخنم لك ىدل 0 هع يلكدت ناف ْ

 ماش تانح لكل هداك محاف فلك موقلا عاحش دنءو :

 مازأ ىأ تمزال ناوه اف #« 0 تفصل يتح هتشهانف

 و لك تاداع نم كلذو * هليل ديرأ هينرق تدعو

 ظ ماشبو لبد .يل رش تباو « مرض تو ةاريدهو لاك 1 ٠

 (نوراهلاقو) ٍْ ٠

 ضرار لوطلا لاف فيسئاق « هنودتمي مهنأ قاثأ الو

 ّض مرالا رفع ىف ليفلا فناناك اذا ه مونم كلذن لفحأ ّئ ترص ١

 . ضغلا دلببلاب قربلا ممل غسبو امنا زيهم فيلا تار نر

 ضف ايفواروط عفرلا يفهفرصل « روزح فل قا قارخك ناضل

 ضعحر ةقلزم قوف يناك ترصو « هلاك لك ىرفغس لعرلاو

 ضع ةقئوخأ هنع برتش لو * هلوهذ 8 ينأ- 3 ىوهأو

 ضفخلا نت م يروا * دجام فك يف نرقلا لاجو لاذ

 ضفخ 3 مند ىدنه ناطر * هده ال ايراه ىلوو حاطف

 . امناو نيفقعأ اجركو كنملا اق رخم ىتح نينطبتسم ناجرخ ليفلا يبان نا معزن دئيلاو ٠

|ىل نأ كلذ ىلع لدلدلاو اولاقرومالا مهفيال نم ا أمباعجي 0
 نو 0 قانلصا 

 ضل ليا دجال انأ ك كلذ عمو ابان نوكبال نرقلا نالو هداج خاس دنع كلذ دجوب

/ 



 ا 0 2( نا ولاا

 | عارأأل ىنالا ضكالو ىلعلل لوملا لبا ضاك الو لوكالا دسالا ضمك

 " لاقف بضغلاو لاتقلا دنع نرقلا وذ هلمعتسإ امالا هلمعتسيو هب نصي هارثالو مسا
 0 ذرق اذبف لصالا فوممالا نوك<ال نرقلا نا مك وق اما مولع در, نم ضع مل

 1 1 ربظل ١ ملاندح ته ' اذا ةئس للك يف لقتش وهو هرخا ١ يل هلوأ ن "6 دلطم ليالا

 ! قوما ثذورقلا 0 ل ظ غلب لق هلا مع اذاو هتالصو هسب ىف ركحتسي ىتح

 0 نول ىف نرقلا اذ_ه دج مو اولاق ليفلا نرقك كلذ سيلو نورق اهفاوجأ ىف نوك<ي
 00000 ال17 سلو ةرملاو شايبلل هبشأ هسارضاو هناتسأ رئاسل هاندجوو نورقلا
 (' 2 ىحللا كلذلثم نوكي نأ زوجي الو مقفأوهو ريغص لبالا ىف لوق هاندجوو نورقلا
 ا  ةريثك اورق تيأر دقو نم ةنامالث امهف نوكحي نايا هنمو هيف تبي كفلاو

 00000 11 1 1 نرتو ليقلا تاع نم اضيأ هذهو ءابرصو ءاشرتو ءاضس سانجالا
 ظ 7 . ليفلاز رت نم م 0 ا و باصأ وهو هظلغ ردق ىلع الا هلوط سيلو عارذ رادقم نم

 00 ركاذءال طلا بيضقو يظلا بيضف اهرغصأو ليفلا ربا ناويملا روبا ربك أ لابو

 ظ ' طلو ليفلا نم م اربا ٍظعأهمسج رادقمو هردق ىلع "يشل سيلو ءايشالا ماغ

 ١ لال هنكلو كلذ رادقم انفرع دقو روقنقسلاو نوذرحلاكلذكو نرربا يضالنأ

 هدب وهو هقأوه ىذلا هموطرخ الا ليفلا اع نم لا بابلا اذه ىف

 لئاق هنو ا دنلاو فورضغلا نم 'ىث وهو هفو> ىلا بارشلاو مامطلا لصو هنو

 00 همقريو ضرالا هب برضيو هندب مرج رادقم ىف هحا.رص سلو حيصل هنمو برضلو
 7 افيس هفرط يف طلرن دن لاو هلتاقم نم لتقم وهو ءاش فيك هفرصرو ءامسلا يف

 0 دج مع عم وهو ودعلا ىلع ليوهتلا نم كلذ ىف ام عم هب لتاقيف نتا ديدش
 00 | ىر الا همأ هنال ادعم ءاوحلا ىف همفربو هموطرخ جر هنا الا ةحابسلا

 . حبس ال هال ةحابسلا حبببق ريعبلاو هبرخنم الا ءاملا ىف هندب ٠ عيج بيغ سوماخلا

 7 دقو هانرك ذ كلذلذ ليفلانيبو هنيب رباغي ريعبلاو ليقث ءىطب كلذ ىف وهن هبنج ىلعالا

 7 ابا درقلاو رسعالا سرفلا امأت ةحابسلا لع ملام ءانلا ىف يرش ناسنألا نأ اندع
 0 عابسلافا رشأو ضرالايف ةقزال الو ةيفاطال ءاملا طبسو موقب برقعلاو ةتبااذاةرذإ



 تنسي خطط
 نم ضما ها 0 فلاو ندكركرا ةنال# ثاه اسكر راك اداسو ٠

 فرشلا لاصخ نم اهيفو لبالاو ليما ناو لوق بنكلا ىلع ضارتعالاب يرغا

 ةدلا ىفو ءاهبلاو ةشرلا ىفو مسلاو برلا يفو رضألاو رفسلا ىف ءانغلاو عفانلاو

 ىلا سيل موقلا لاق س ومالا دنع الو ليفلا دنع الو ندك ركلا دنع سيل امداتعلاو

 انكلو بابلا اذهيفهلخد: نأ زوجيام بارلا كلذ الو اندصق هيلا الو انيهذ بابلا اذه
 ْ دادّضالا نم عانتمالاىلاو دالوالا نود لاتقلاو سشفنالا ىلع مفدلاو ةاماحلا ىلا انيهذ ا

 د_سالا تءداص اذا لبالاو ليلا دنع سيلو ديدشلا شطيلابو ةفيطالا ةليحلاب

 نمش لك ناف ندكركلاامأف ندك ركذاو لقلاو سوما ا دنع امر
 اناويح [ددلا ىف نارك نم رثك أ امو شحافلا ري_صقتلا ةباغ هنع رص ناويملا

 ءاّ'ءلا هروص نور اوناك ناوءاوس برغم ءاقنعو اذو نا نوم زبو ندكر كلا يعسإ

 نوال“ هدحو لاق هناك كا هع ا كرولا ما طسا تو

 ىاطلا وه ةءسرافلاب كرشو ةءرعلاب 0 وه ئ د ةفراثلا مملوق نال 1 1

 برغم ءاقنع ولا ىف هب تقلح تلاق هنالطبو 'ىث نع تربخأ اذا برعلاو ةيبرعلاب

 لعضو اذك لعن ىت مح كلل ٠ نهؤل ن .ل اولاقو مم " اولأس م كلا صض.ءا نإ "ريدم قو

 وهو ىلعيمسلا يدنملا ونأ لاق سمأ مويلا درو ا اقتملا ف ىف قلتو 0

 ':يديرلا قوتكلا كا
 لاخلا ىذ ىمصلا كرو كب د عولا قدالاو ينلا يمسأي 1

 لاللا تقام زرخ كعل د هئشسا ميذلا واؤللا تدحاص

 لالبلا قوفذوكي دهم بر * ميقع يهو ءاقثعلا هتدبم
 لازازاا هد ارط س 27 ل 4مم اهنلا هل ىنصل 6

 يف ىلوم نيعأ نةرارز لاقو مي نر أ هلا لود 1 ةلونلا هد_ه لمت

 لامذ هاقثملا كا يذلا ىمصلا ' لو 0 2و ةيميقلا سائر وغو ماعذب ل ؛ 0

 باذموهو امرئايحأ ٠ ءاشولو « شك ' جاع يحام لوو

 برها قي قشلا ىيفكيسلاتو ل ةدجو 1 عاس هنكلو



 يع نيملا ىف ءاقثعلا هماماو مكموب باق هنان اهرت رخآآو
 تريغم ف .ةءاع أم رس كالذو * كم 1 ساو اجمل

 هد رشا حارالا كلو «دماج رحبلاو تيربكلاهل غاسأ

 طر ىف ريل بسعوالو # اهرد طايس تمماق د دئمويف

 برغنينأس لافانصأب مهي لع ند هطاجح ف قلرد ىص ف

 ظ يف رخالا ت ترربكلا اندازو ءاقنملا ف ىرسلا قا كلوت نيعأ نب ة ةرارزتدثف

 ينلا رك ذ ندكركلا نوتبئيف لاق ,هري_غ ةقيقملا ىلع ءاقثملا نوتبأب اموق ضرالا

 ظ ١ ناورملا باتك ىف قطنلا بحاص ةرك ذ دقو هامم نيحروزلا ىف مالسلا هيلع دواد

 ١ لهأ عجأ كلذكو هتهم> طسو يف ادح و أرق هل لءحو ىدنبلا راتب ءاذل هنأ هلا

 07 اهم لالا نأ لق نعم را ف صضرمل كشلا راص او مه ريغصو مهريبك دنبلا

 سنجلا اذه ددع لق كلذاف فلا لمح مايأنم لقأ تسيل اهلمح مايأو اروزن نوكي ام

 | فانك أنم ايش ناويملا نم *ىث عرب مل دالبب تناك اذا ندكر كلا نأ دنإلا عزت

 اعوضخوهلةبيه ضرالا تاهج عيمج نم خسرف ةنام اهبوهن» نوكي يتح دالبلا كل

 ا كنبلا ةئسلا لع سصهاظ 3 اللول الوف أهطل ف وهو اهدلو ِق اولاق دقو“ ه4يم انهو هل

 نود مه كلذو ةفارلتا باب ىف هنولخدم ءالعلا نم ريثثك ىلب سانلا رثك أ ناكل
 1 امبرف ةدالولا تفو ىرجو تنحشو تحضن اذاو مْ ” نأ ثداك اذا أمامح م ايأ نأ

 ىنحب هسأر لخدأ عبش اذاف. رحشلا كفار نم 1 ذاب :طاب نم هعار دلولا جرخأ

 1 ا طراسكلا ىلع ء ايو أم طم 4 ةعوصو محرلا هنرك اراك لكي ١ ناضو همايأ ت5 : اذا

 قطنلا تبحاص معز كو عاب سااوذاو 50 * هل ضرع ال لب ةند نع مفدلاو

 52 را ادهو اممط ف هثك# لوطل نا: الاثبات همأ نطل ع ١ نم ع لو ءفلأ دلو نأ

 : نهدالوأ ندل ودقع نيالا و 10 الا تاف و رعمءأسأ ةعا_ج نال نكن ريغ ليفلا دل و

 دقو |مهريغو نالجع نب دو سنأنب كلام نأش ىف اوور ىذلاك ةتبان نانسأ نبأؤ
 لع نطل يف يفوت من مالا نب هللا دبع نب ناقاخ نأ ةرلعبلا لهأ نم سال معز

 دقو روش رع ةنالل
 000000 مدم

 طقدأ إ ت ل قووك



 نكت ع ني وس 0 ل ل يع ل حا يي ول يي م

 و 3000

 دا يل ل يا ع يسم م

7 7777000 0 

 بحعلا ن 51 لو تماع م هوور دقو ءابطالا كلذكو بابلا اذه نم *ىثل رش ةلباق

 عيبشلا كعل اهلاخدا مث هقالتعاو هسأر ندك رجا نءاورك ذام بحعلا لك

 ثور الو لك ار دارا قب ناك نافو ن م لك ال هللا كمرك ادب الو ةنطبلاو

 هوك تح ثور هانلعج امباو بحعأ اذبف ابفوج ىف ثورب ناك ناو سحع اذهف َ

 باببلا كلذ غلب اذا لاصللا لاصخ يف هرك ذن نأ انا ىنبني امم اذهو رام

 ةمار لخد مل هعب هالك ان تح هنمأ نط نيام جر دلولا نارئأ الو

 ريغ ايوه ص هزاو> قئزأو ةسئلا ىف الو ةردقلا ف م الو الاع هارأ ثلو

 ريعتت الو أطخ الو بيع الو م هنوك يف سيلو هلبقي س ل ىلف نأالا ليحتسم ١

 رداقلا وه هللاو همؤدل , عاججالاو هركش نارقلا دوى و هدرا تان نم يش 00

 هملعي ال م اذدهو هدر ىلا ليما ديدش يلف ناك ناو هراكناب تأ تثداو هقلخ ل لود 7

 ريخلا لثم هنع ريخلاس يلو رهاظتملا ربخلاو ىهابلا نايعلابالا فرءبالو سايقتلاب سانلا

 فرشأ سيل ساسدلا نال سان كلذ ركدأ اماو دلت الو ضيبت ال يتلا ساسدلا نع
 ندو عيرالا تاوذ ند ضي ىناوالاكو ربطلا راك حوسملاك وه لب شاف 0

 0 0 نوفلدلا ن 7 د اضيأ 00 لا ع بلا ساو تاضرالاب تاؤثلا

 ناهربلا هج رو ةلدالا 4 7 ا 5 يا مل 7 ل ل ال ىلا ايلا 8 ريغ

 ليم كلذ ضقت ىلا باقلا ناك ناو قذرلا اذه لثم ف بجاولاو .راكت الا بنان كم

 اعرو باحجيالا بأي ف ا نو ن ءءلظلأ ك كلذك و تا ط نم نر 3 لذ او ش

 كلذ اوع اهنا مهنأو دلي دإ هلك كلمسلا نا معلا رس مز دقو كالذ نعار 2

 ناو ةرغالو ضار الو خالو كانه هل رشفال هنال لي ا هيبشتلا ىلع عع

 مضعأ اهلا دنع يذلا بحلا ر ' إو ةوشخم وأ نطبلا ةغئراف الاك ادب ا 0 ةكمسلا

 ةسحءأب كلذامو الواف الواو ادخاوف ادحاو ري_ماوطلا كلت ىدخا تقلا اهراو

 هللا نذااذا انام احورخ هنم ناحر ' نالوا ٍتقسلاو ةثانلا ةأيح ع نم ق ةاالا

 كلذ ىف ةاشلاو نانأالاو رححلاو 3 را وئاغاو اهدلوو ةأرلا كلذكو كلذ

 (غباس ناويح -5) ش



 م الضي ا ره جح يم و ندح نم نعم ءأل دب الل ا هلق و كيلا 0 لك

 ] 0 اعر هنأ عزتو ندكر كلاب ةوقلاو ةدشلا قف لثملا برغل دولا ابخارفو اهضي ىلا

 ١ ندكركلادلوفلوقلا نم بجعأو هبشأةفارلغاب لوألا اذهو مانالا ىلع عطقنب ىتح
 ظ ! ةرقلا نأ ن ا : ' مهنأ كلذو ىتكلا ةأرقو بدالاو رظنلا لهأ نم سان هب انربذتام

 ارو مالا الا تبشر شين اهناو فا قوطتم وهو الا دب اغازو ضم ال

 7 اذه تحاضب تأدبل تكلا ساردو ءالعلا بيذكت ص ىلا ف ماجا تل

 لمني ىثالا ليوأت نال ضيبتو دلت ىفالا نا مرميزك يدنع اذه سيلو ريملا
 |[ يثار ىلا روشنلا كلن ىر مل ةوج يف هتمط2 تول: ضببلاب ءلاب تقرط اذان ابضي

 1 1 نأ بارعالا نم ريثك مزو الشم قلت نأ لج تاذ لكل دب الو هَ الوأ

 2 لعيناف هدرولا عرسأ ال كفك ناو نبط اذن ىافأ ام قانخو نذمتن ةأكلا

 نا هلقما انك هرمث هلرق يأر نم يلب ندكر كلا لرَق اماوءافك نبلا هب |محأ

 ردق ىلع هلوط سبلو نيربش نماو< نوكي همسج ةعسو هلصأ ظاغ نأ هربخ ىلا
 .. ةالصفو ؟؟ راعو ةنودل وذ بدم ءازحالا مو ةساللاددش الا ددم وهو هن

 1 ربظ اذاف ملبق انيلا عقب هنأ الا نيصلا ىلا ةرمصبلاب اندنع رضحو 'ىث هيلع عنتم ال

 ١ نأ معز انك دقو «لاطي امل كلذ ريغ لاصخ هيفو ةببجت ةزوص هعظاقم ىف تربظ

 ١ رصم ليث يف نأ انادحأ مز يتح دسألل ضايغلاو حاسمتال ةاملاو باقعلل ءاولا

 ١ عتتت انابغا اهصتغلو ةرهاظ ةوف |ماع يوقتو اهيرذ الك أ حاسقلا لك انالويخ

 ا مهدجأ مو ءاملا سيدنو ءاملا بالكبو ءاملا ريزانخم ءاما ليخ ركتأ نم اوضراعو اهملع

 0 هرضا ينع بهذدق و كمس سل امم رحبلا فذ وكي ىذلا ناودحلا ضع نأ نوكشإ

 )"  ىعزلاو هل لماحلاك لا زب الف هرف_صو هنطل كح نايمو هل نوع امرغ رصلأ اذا

 7  سانجأو رخبلا كم فانصأو لبج وأ لحا س وأ ةريزج ىلا هه فذش ىتح نيملاو

 0 دق برقلا كلذ نأ الا نسر اونقأ 11 اانا اونباع اذا رحبلا كلم شراع 0

 نالا ف رببلاو ددمالا امآث ناو لا كلذ ةنوعع قارغلا كلذ ذ لس كلنإذ 1 | يخف



 رددت هه ع نو ف سا ف م ع دنس ني

 حالسلا هر 1 كلذ ىف هندنو دسالا ىلع 0 نود 0 1 ىلع هنوت ناف

 ةلقو هتيحان ةمالسل ال ضرعب الف هتباب نم اسيل امهمأ انشأ دقو رببلل رّملا ضرعب الو

 يتلا ثالثلا مئاب لاامأو هلع ردسلا قدءاع دق نم نافرعي ال هل ناضرعي ال امهو ءزش

 موقن الف ندك ركل اها لثم ىدنهربلاو رقلاو دشالا نوت 'ذ اها ركذ

 قربكت دسالاو سوماحلا 0 « هنم كلذ مور الو هيف ع الو ة ةميهم الو عبس هل

 3 * هاتياغف نيثتسوهاح دسألا زرأ هللاب م هتمملا نينمْؤْلا رس نأ كللا ديع نب 3-7

 اسوماج هل زربأ مث هتاصحو هنم اهدأو تقو هتءلغذ اهدلو اهعمو ة_سوماح هل زرلأ

 عم ام رادقع هيلع ةءارهلا نم دسالا عبط قو اذه هنع ربدأ من هبلا وذهد_>و

 7 ل سيل ام حالمسلا ن نم هبلذعو هفك يف لأ دق بأ لف ف بسب 7

 نع هفلظو هلو سومالللا م مم ف سدل هنأ ميج سوماملاو كسلا علو هآاوس

 هئم فوأًلا نم واخ مم هلع ةءا را ند دسالا عش ريل ؟ الو لب ءلق حالسلا :

 2 1 ولا 0 وقلا ن م هل ناو هباها ىف 6 هندي نا دسالا 0 و كلذ بسح ىلع

 هد ف 2 لل ا ف د ع ا هءونو يف

 اهرادإ ديحلا اذا قاتلا لا سكر ال و هزيمارج عجج اذا يب ظلا نازةن هغام الو

 كضالا عمام ردش هنع صوكنلا نم سوماحلا عمو هنم كلذ ك ف ا سوماخلاو

 شحولا رش نرق ةدحيف سبل هنرق ناو هنرق الا هل سيل هنا 0 هيلع مادقالا نم

 'ىث نع ناصبال لذبتم هرق ناو هناا دسالا كالا امآ ةدح نع الضف

 ىلع ةففذملا بابسالا هذه عم س وداحلا ىوت اذاو نإ و ماك !ىف دسالا بلاغو

 امدقت ةمدقت دق ناك ةئع ضردن وأ هلتش ىد ةقحتسملا تارآالا كا عم دسالا

 ىلع ع 1 لا ءاسؤر أئمدقو ة ههم -موهو سوماحلاا أئمدق كلذإف هاا واع هالعو اشحاف 1 3

 00 0 ثنواعملاو مذ 0 قئار 1 ن“ 1 0-0 اذو 0 سلا ءاسؤر



51450 

 ا 0 ركلا لعرب ىلثلا كو "رف ليفا امأف نانجبا تباث شاجلا طار لابا
 1 ددملا و“ راب براقتم امه صمالاو الا ةماب_هلاو ةدحنلاو ةوقلا طارف نم

 ْ 1 لهأوم مالا نم م مريغ نود تافارزلا باصأ ةبوذلا نأ 66 لويفلاو روببلا باصأ

 3 نادلإلا ن نم ريثك يف ةدوجوم لاح ىلع اهنأ الا امم روقلا دولج مهسابل راصام ةناغ

 ] -تيقل اذا ةيلهالا ةليفلا ىف اولاقو دسالا ىلع يشثحولا ليفلا ةوق موعجأب اورك ذ دقو

 5 ” شعل ” داك ال ةليفلا روك ذ ناف ةدحاو انآ ولاق امه انمجو د_سالا قارملاب اندنع

 ا هيلع تناكام ىلعدمزت الو كدالبب تبنت ال ابحالس رثك أ يه يتلا هماينأو دنع
 1 1 امماابطو ةدابلا ةفلاغ ةدش نم كلذو دنع جئاتنال اضنأ يو 5 را ىف تماقا ام

 0 ١ ٍض ارعالاو تاف 0 نم امرتعي ىذلل دنع تولا اهلا عرسأ اماو اهاوقل ابضقنو

 ئرخأ اهدالب ميعص ىف شحولا ند ابنا كلذ لوأ لاصخ 0 لا رود ىف
 ظ 3

 ظ . نادعب ةيلهأ ة رورقم اهانريصو لبجاب اهاندطصا ايف ىغمأو ًاسفن مهشأو يوفأو
 ١"  تحاتحا اذا لك اتوتحاتحا اذا برش" تناك اهنال اهئاذغريغ ىفو ةيش>حو تناك

 اهللع دسعلا مايف ىلا تراص ملف ةحاملا مقوت نم فرعا )ام رادقم كلذ نم ذخأتو

 أل ًاليلطاور أ | را نم كلذ لسد ارحاسإ اع ءالك وااو اهشاوسلا ءارجألاو
 ٠١ ١ تلاكام انلقت ىتح كلذ ضرن مل مثءايشالا رئاس يف دجت ام بسح ىلع ريصقتلاو
 00 اناعدتو فالكلا يف تناكنا دمد ديضلا ىلا اهانريصف ةدلبلا كلل اهراكنا نم هدحي

 ا 1 املاح ءوسنو كلمتو مورلا دالبب تومت لبالا ناف ناويملا رئاس ليب_س ابليس نا

 3 ءالحلا مميصي ساثلاو تارفلاوةلجد ىلا تاقث نا توت ح.سامااو توت براقعلاو

 ١ . ةرصبلاب لصحم 6 هدالب نم او>رخ اذا جازلا نا انماع دقو نوةئاهسو نونوهيف

 كان عيجيو دوملاو 0 لاو جاسلاو لفلفلا رزب مكيلا اولقت ول كلذكو مهنم اندنع

 ' ١ فاش ناك ناو سونالا تابن عانتماك الا مثدالبب جاملا 0 عانتما اف ماضهالا

 0” ليفلا ماق اذا ةدلبلا هذه ىف دسالا فرختفم نرختش الف ضرا يف ىذرالاو ناويح

 >1 نررالا دعا نال هيلع هزومأ رثوت , يذلا عضو ولا يفو هدالب يف انهاه دسالاو

 11 0 ير اضل 1 :ء ةلرفلا نالو ةفوكلا ده 6 * داوسلا دسأ اهاوقأو ةياغلا



 ضمن نأ ا هئم ا رون 1 نم م ليفل ا ف هلل 0 دقو هربااسلا : ا
 ناذراورافلا ىلا رظنلا عيطتسي الو نابءثلا ىلع ضو دسالا ىلا ىثع ٍك داس ظ

 روبصملايرتعي الام نوالا رارفصاو ضيقا نم هءرتعيو برها ل اهنم بربي ىتح

 دبع امي لاق يريمسلا دمح نب ىلع رك ذو هافق دنع هقرب ظحالب وهو فيسلا ىلع

 لبقأف هنم لبقيل ضي ذرج هيلع لخد ذا ذايز نب هللا ديبع دنع يملسلا مزاح نب هلا
 هللا دبع اذاو ذرجلا اذه نم بأ اص ابأ اب تيأر له لاقف هللا دبع ىلع هللا ديبع.

 ىصعي اص وبأ هللاديبع لاقف ةدارج هنأكىتح رفضاو حرف هنأكراص ىتح لءاضت دق ٠
 هبجوب حامرلا قلبو دسالا ىلا ىشميو نابعثلا ىلع ضبشو ناطيشلاب نواهميو نمحرلا ٠

 ليفلا نباع اذاو ' ريدق 'ى * لك ىلع هللا نأ اودعشا نور اهدزد نا هارتعادقو

 كلذو ةبسانملا كت رادقم م غلب اس الف مظع رونس هنأ نظيف رونسلا هيش هيف ار ديضاألا ظ

 هنأ ةبج نم هنئم هبه سلو ةسفن رونسلا ةيؤر غاب ام نظلا كالذ رادقم و هيشلا

 راذصل ماعط هنا ىلا عجرب ينملا يف ناكذنا و هسفن ىلع هبلغ هرواس نا هنأو هل مامط

 ةلكرلا 0 كلذ عم,هناو هلك أ ين هو اليف طق دسالا لتق لهو ارا عال

 ليفلا ىلع ة ء ةحح ةبأو هيلخم نأ امأو ضرالا يف ايراه هنع بهذ نا امأوهلتق نأ اماف

 ترضي روصلا هيفروصت ال ردكلاءاملا ناب هتفرءءاذف'كلذ هعزفيف رو ىرب نأ ف ا

 ناوملا نأش ةفرعم يده نمن ةريمنو قطنلا حاسب ميضعل لوق اذه هيديب ٠

 ءاملا اهدي ال لبالا نأ اك ىفاصلا ءاملاب هنم ابيع دشأ ردكلا ءاماب سرفلا نأ معزي هنأف

 ءاملا ىلع ,هدنع ىلبالا حلصتا امناو مهدنع ريقلا ءاملا وه كلذو اظيلغ نوكي نا الا

 لينلا 'يطاشزونكسي نذلا نأ نادوسل دال من مزو لينا هيلع حاصل ىذلا

 لاعلط مهيرتميف 'ينلا كمسلا نولك و | ءاملا نوبرشإ مهنا ةبونلاو ةشبملا نم

 ضعبل املاص هودجو ءالا ليخ سارضأ نم اسرض م.نوطل ىلع اودش اذاف ديدش

 نوكي ىذلا عرصلا نم 'ئرب, سرفلا اذه جافعأ نا نومزبو كلذ نم ضرعإ ام

 ةفيعض يه لب فعْضأ دنحلا ىف دسالا نأ دسالاب رصد نم ضعب لاقو ةلهالا ىف

 هنأو ندكركلا الا هل موقب ال متخأاو اهنم يثحولاو ىوقأ مهدال-, ىف ليا وادج



00 

 | 1 ١ ندك ركلا لاح 4 روم ىلا مج ريف ةماغلا 4 ركس هنع بهذا يد 4ع مجحيف هيلع محقبل

 77. ريغ ىف دسالاو جئاه ريغ ناكاذاف ليفلا امأو هضرأ ىئادأب لذ الو هروط روطإ الف
 ا 1 لاف ايقرفأ ةجأ ند منوي 0 ” |روا وس نوكيو ايقارع دسالا نوكي ال مل هداؤم مايأ

 أ ةدإبلا هخسفن ىت> ام رفأ ادسأ نباعي ال ليفلا ليفلا بحاص لاق هل موق ال ليفلا

 ظ عمحت ى جوع لاك ما كالذ ىلا 0 ال وهو ءاملا هدسفنو ءاذغلاهّضرعو ةيشدحولا هنهونو

 تيئيفدارف نم عمسأو وهو ابطغاضنو ران || بواحت ملل يىت>حو دسالا نيو هنل

 ةشهدلا هتلم امرف امئاق ادسأ يأ ىتف هسف ىف ةشحولا كا: ديازتتو هردص ىف كلذ

 ْ بره هءاهذ نا سانلا ن هم ربت 5 نظيف هنعباهذلا و دودصلاىلا لود ىلا ضع. أو 4م

 .هفركدسالا هرطضا اعرو هراظنأ ةهاركلاوه:هةش>ولا نو وه امناو نبجددودصزاو

 سرفلا بحاص لاقادسأ أاهدمب حاف الل ةطيخ هطبغف هراقو باغلو ةيلد ضان يس

 ًادسأو احاسمت نأو ءاملا ىف حاسلاكو ءاوملايف باقملاك ضرالا ىف دسالا نأ مكر
 ِق هدد ' برص حاسما ه6 4 .حأص 1 دحاو نا ةعلرش ىلع أحاذد د

 هوو سأ" لتش لينلاب ىفاللا سرد ما و لاق اج انا ها دسالا 1 مْخصو ةعل رشا

 امني مايالا نوكن الو ة هذ او ةبلاغ 2مم امس م :هلو برألا سس الواب ا

 ناف ضرالا سرف ىلا م ءالا سرف فرشو دسالا ىلع ةرهاظ ةليضف هذبف الود

 " 2 هلكشو همع نا ناف رببلا ىلعالو رفلا ىلع الو دسالا ىلع يوب ال ضرالا سرف ناك

 سبل حاسُمْلا ناف ةدحاو اما اولاقءاملا ناكس سيئر وهو حاسفلا ىلع وق دق سنجلا ىف

 ْ ف تازيحتلاو ناحلأاو رابمالاو ةيدوالا ناكس صضء١ ا نا الإ ءاملا ناكس سدر ب

 امم كمسلا نم بورضو نيفلدلاو ناطرسلاو محالاو جسوكلاو ةيذملا هايملا ضعن

 ْش ف وهو.سرفلا كلذ هلك 5 اعر حاسما نأعو هب هنأت نم حاس ملا شب كمسلا شراع

 هلخدبو هيلا هححليو همنذب اثيش لمتحم نأ الا لمع 0 اما فوج ىف حاسمتلل سيلو الا

 يش ضرالا رهظ ىلع نوكي الف ضيباا ناو دافسال ضرالا ىلا 6 اعرو ءامل

 ضرعءول نأ ىرحعلو رمل ءاملا طسو ف دسالا لذي ةييش 0 هلذو 4م لذأ

 يف ليما رك ذن ل كلذاذ هرخافم نم كلذ ناك دفا هلئقف عئارسثلا يف سرفلا اذه هإ



 يف سرفلإ لااقب د نسرفلاو ادمالا نم فا ةلجاسملاو لاتقلاو ةباغلا باب
 ديرب ريع لك اهيلع لئاقشو ةناعلا ريسلا ىمحت اك روجملا ىمحت نأ دارأ اذا جورللا
 لجا للا لواصي دقو جملا نمز يف ةلوحنلا عيل ضرع 'يث اذهو ابيف هتكراشم

 ريغ يف ناويملا نم 'ىثل ضرمن ال ةلودفلا هذه نكلو هبحابص امهدحأ لتقامرف

 ال

 كليع م هودذع لئقو هش زارحا نم هدنع سدلف ديا سرفلا دارأ ثناو' بايلا ادوه

 ناكل هلمعتسا ول نرقلا ىف ىذلا نايبلا ناف هنرقن سوماللا هلضف ناف سوماملا

 / ىعحتو هنع عقدي أمم كلذ ناكل هي هضعو هحمرو هلكرف دسالا ريدتسا ولو احالس

 لإ 1 لاخلا تألد كَقو حالس ف يفو هءلحر قو هفالظا ف سومادال سلو 3

 ردادلا تناوب اعاار ناو لو ب ا كلا تئاوب امنا رةيصلا نا سايقلا اذه ىو للتلا ةعاسش وهاعا الا 0٠0

 يوفلا ئءذل امال و فيعضلا ام يوَس ىتلا لاقلا ةعاحش نود هحالس ناكمل

 تالاملا لك يف ةرحلا نم ىوقأ رهلا نأ كشنال“ هفرعت ام ضعبب كلذ كل ررفاسو
 فعض ربالو ةعاجش ةربلل تثدحو ةبلاطمو ضغب امهذب ثدح اهدغس اذا يح

 ىف نم هنأ ال ولو قءشأ رحل راصو هنم ىوتأ لا هده ا
 ىمخي ذرملا نأ كلذ لاشمو فتم وهو هتمطقل هتقإ مث ناعمالا ةباغ برحلا
 رحل ايعأ دق امخبض اذرج عدب الف ردايبلاو ةججربالا ىفو راجعتلا ريباثأ ىف هن ىربو

 نم ةوق م يث 1 نم عطا و دشأو هلم ظعأ ناك ناو هلتف الا سرع ناو

 هل تاياحاو ةءارحو ةعاجش ىلا هل تدخلا ىهخ اذا هنا ذرحلا الإ لدفلا

 افه ا نبملا ثدحأو أني اهل ءاصألا لاح ناذرحلا لع هل ثدحأو هو ةعادكلا

 ىلا هيرضي يتح هيصع ىخرتسيو هنوق لحاتف عزفب دق رسالا ديدشلا لجرلاو

 ثلا يوقلا يمر ناف فيخضلا بئذلا هعم نوي محلا بائذ ند ى وقلا بئذلا 9

 نم كلذ دنع ىوقلا كلذ يرتءيف هياع بنو مدلا ىرب ام دنفف اعمط فيعذلل كلذ ٠

 ىذلا دسالاو هاش تك هلك ' تح ةوقلا نم فيغضلا ىرك 0 رادقك د

 فيك هطخيف هتلذأ ىلع ضبش مث ىصلا هربظ بكري ىتحرمنلا ءاملا ف فضلا هبرتقإ

 ه_بالاد ودملا تاقتءا اذا تا رفلا ءطاغ ودا وسلا نا_هغ كلذ هب لعش دقو ءاش



 0 (:4خ)

 كا قارش هقرش يد > ركسملا ىلع كاش كلذ مم وهو اع انشأ ن 0 كالمت 3

 ا | لغب ناك ناو 4 ,حاص اهدحا لتس ال هرام ةماع رغلا شرامو لحسلا ص هيوطلو

 ّ 3 ارفشم ىلا ةراسب تاركيف هن ضع ديوب هن ٍّي هةقنع هيلا ىنثيل هينح ترض ىلأ اكراب جئاملا

 ْ 01 ةورذ ىلع وه اذاف هه أو امثاق هافلأ نا و هقنع تاناد ام لصف ةيذج هءذحيف هث

 ظ ! سرغلل ناك شن الل 0 نحأ فيك هن بعلو ءاش ىف هفرصل كلذ كدمق 00

 || فير صنت كلذ امئاو مسقلا ىف لضف كلذلو ءانغ همشرال برحلا يف ءانغ سرافلا ت

 () نع رفو سوماملا نم احالس رفوأ ناك ناف هسفن ىف وه امأف هيلع ار

 ()  دحاو صخش ىف ريا ماسقأ راصحما ردّش ال انه اه نم هناف هودمل لستساو هنرأ

 هللا عمق, يتح رافكلا كولمو ءاينالا عابتاو ءايدنالا لتاقت هيلغ ناك نا نكلو

 2 ولا ىلع ةمدش اعاو عابسلا و متاهملا عب مح ىلع هانمدق كلذإف قا ربظيو لطابلا

 نوكبال سرفلا اولاقف نوضرتعم ءاملاسرف ا ىلع ضرتعءاو«هيف هللا همدق يذلا

 0 اهل مجالا س لو تاننلا سرفلا ماعط 1 أهددص لكأتو ديصت ال مئاهيلاو ةميهم الا

 ٠ تاون نب رملا لاقو معطل

 رعشلا زع اذا ,محللا. ابمعطت # ررذ محلا ارماعلا ف ةيغ و

 ا * رمقلا اذه هلال نم هللا # اهف لو ىت يتلا هتلك ىف

 | لهأل شما *فحو سيلا محللا تالاملا كلت ىف فامآ دنو
 ا 002071 ىلا ىف نوكي دقو ءالا سرف ىلع د التل د ةماع تاينالا
 7 ناووألا لك أ, ىذلا ناسنالا لم كرتشملاف بملاو محللا لكأ, ام كرتشللا ريمغو
 ) ةضرألاو رازطلا للا داطصنو ديصلاو نا لك مرر رةروةمتلاو تانلاو

 ١ تاوتلاو اجلا طقتو مدلا وسحتو ناديدلاو محالا لكأت جاجدلاو حالا لكأيو !باكأف
 - رضنكو عبضلاو بئذلا وخنكوهو كرتشلا َْس جرخ امو هلك أ الا ًائيش عدبال
 نيف ةربثال ريطلا نم بؤرضو محلا الا فرعن ال اههايشأو هذه ناف رقصلاو نيهاشلا

 0 .ثابنلاو ريطلا لكأت كمسااو كرتخم ريغ وهأم غمجأ كرتسكلاو تاينلاو ىملا اللا

 0 لو 0 | لمحي نوب ا نمبورشل داصنو 0 ٍءلا فيملا لك و



 ١ 11 ا وهو أهديص) ١وناذ ٌّد را لكأ ؛ ىرألاو“ ماعطلا ب تم لكل ن نر 1 1
 كيمسلاو ىولا فيج عيمج ىرملا لك و ةيقولسلا بالكلأو تايملاو 0 لا 9 0

 سهو م/م ه *« '

 1 5 موفتس ا ناو ءانأا ف طقسا تاو تح لك نم لك و كمشساا لك 1 :

 يرملاو ةيئو ةيضرأ ناذرجلاو ناذرألاىرملا 1 ١ تكور لاق ضر ه2

 نا اد_:ع ةرصباا ضيت ىو عراشلا يفو 2 يف تدد» نم عج انربحمل 0 ينام ا 1

 لخدب ا رحملا "ىذ : د نود س 1 همت 7 هيف بق 59 0 ذاق :

 هتك [ الامور ناع وأ لاق ةعيرمشلا ىلع همطخ ع ل امئاو مرمللا بلا هلثم ىف ظ

 ضع.هلو ءالعلا ضمإ رابخأ حاقو لك الا ع ٍءلا ةبيحملا سانجالا نم كل ٠

 اماع نوكي عبضلا نأ اومز اهظفحو ةرصبلا لهأ سرادبو اهأرق بتكلا فاؤي نمر

 ن لضفلا لاق هتيمست زيجت ةسأال ٠ نم مهم ةعاج نم اذه تءمسو يأ ان ركذ

 لش» نوكي أم صفمعلا ن هو لاق دحاو نصغ ىف 0 نمل تن ا نأ قافشا

 تركذ دقو ا رك داو | ركذ ىتالا لوحمهبشي وهوهريغكلذب ينربخ دقو 0 الا

 ا و شوح ولا ولا عج 3 4 د 0 و بالا و ا لا اع 0 قف 0

 و بة م يلد عوج

 مهنايعأب كنئاوأو كذ 1 ادحا ر 1 0 ند عضاوم يف يف عاب ءالعلا تر ُد

 تنوطل :لق ينفأ هقنع قو اورد ةدحاو ة ههد ثم ىف عضن ر رمل نأ نومتزي نذلا م ظ :

 , كقو ه- لا تنحل / ضيع ري_-خ . وأ لاش ردش رايخالا قينحم ىفانا ما

 3 سلا ىلع سها هاندحو نيح تضضلاو نوذرلا كلذ كو نربا روةنقسال نأ انررقأ

 قرا مافي وذا اره ليغأ مولر ناو“ ءايطالا ةءاكحو ءارعشلا :

 : ةيال هيف هل قفا ءايذأ مأعظ نم ليفلا هال اذاولغو وهاعاو ذهن ال هيف وه "يذلا

 سل مخ روزج ة 4 :خيلا نم ىتخبلا دلو راص امئاو وى سا الو ءام لان ال قئملاربصت

 نأ اللا 1 هيشأ وهو موطرخ ةضوغدللو ىعرأاو ءا الوان نع هزخعلو هقنع ا

 ةفوج نم مدلا هب قتتساف ةميهبلاو ناسنالا فوج ىف هب نمط اذاف فوجأ اموطرخ

 ( عباس  ناوبح -1)



 1 5 اذا 0 موطرخ ةابذلاو 0 موعأب لاك | ومف اهفوح يلا هب تفذق

 ّ أعاف ناطرع تئذلاو باكلاو ريزمملا طخ ىمسي ن ناب توزر ذ ال231 مدلا

 ا 0 لاق لكَ تيملا ريصق ليوط لكل نولود كلذكو هيبشنلا ىلع كلذ

 0 صاع ين نم ىتغلل يبا سعالا نبا دشنأو موطرخ

 000 ميطا وللا كلت: لع أ الو « همتشاف ينبش ىلع موقأ الو

 َ 1 رلاق كلذ لعو ىذا وهللاو مداقملاو ميطاراخاك ىذانلا يف هتريشع ةداس لعج ظ

 ا منع هناك هي ءلا بهذ ىذلا يصاعلا ىنعمو مي .طارخو مسؤر نالف

 سعاشلا لاق دقو مب رع ن١ لا

 ا ٌْ # مأن :ىلاو مدقلا يالا مه

 ب لع د نش اع ندكركلاو ىذتسلا جابوا سوواطلاو رببلاو ليفلاو

 لاقف ةقور عسا ١ هل ةنراج بطاخ ني> سابا 3 6 كلذ ذدع دقو

 70و لمد درو اني راص « ' لوقأ كن فيك قور يأقور

 "لبو نيب بيبا نيبوذ / و مح ها نم كيعاو.

 ليدتزلا جواز أهفوس © ؛واوطلا ضيم أ داب

 ليقم طايالا ىرذ يف هلد # رعلاو رقصلاو ءاغببلا امو

 . لوبشلا ضايفلا يف ثيالاو ن * رقالا لبالاو ءاجرعلا عواو

 اهدالبب تجرخأ امو دنهلاب رخف يدنملا م أ لاو
 لفشمالاب كلذ امو + يح ىناذ_ه دقل

 ْ لتفملا ىف دنهلا مهسو © دنهحلا ىددم قو

 ' لفغدلاو دوعلا هيفو * جاعلاو جاسلا هسيفو

 لوظالا لبحلا لكم © هيف انثوتلا تو

 ٠ لفلفلا تبذ هفو # ييص رادلا هن هسينو

 ةيؤر لاقو سوماحلاو ةضوعبلاو ريزمملا ناودملا نم مهدنع هءاشنلاو

 ٠ اسوماجلاو ليفلا نيمهفالاو * اسوماحلا دسالا قدب ثببل
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 ىرت اك اهممخ تاريخ لا لمج ريفعسارمسا ناكو هنأ سا يذلا قورط وأ اجهل و 0

 ْ رخلا لإقو هباشتلل 5

 لف رفاشأ وأ ريع لذاحج *« ابماثل نم آنا ودب ىذلا ناك 1

 ىبارعالا لاق كلذلو فصو ليفلاو 1

 لعأ ف 0 نك أو « مصملا ىحاص اب يتداق دق

 مرت وأ هل ليفلا ىقذأو ه تعال شرما اقف ذا

 م هنم مث دق ش :ةنحو © مجرم ليف ليقلا نا للا

 « محم الاقثءاجرأ ر #4 مخضلا هنم مسجلا العأ درخأ

 مفأ دمع نيح كحد * مسج# أب أبطرق نم اه ام

 محل يق ة>ف وحلا يفهذرب « 0 ب دمع ني رفشمو

 لظأال؟ ادهاج ىدفن تيح 1 1 بيس يدنع ناك ول

 (رخآ لاقو)
 لوم هبكري ىذلا نا « ليفلا اذبف ليفلا بكد نم

 لو-< هنأ الا دوطلاك * ليوم اهل ليوا ل

 : 0 ليدنم انذار 0 ْ 00 1

 ليفلا ةوش لثملا برهغي دياولا نب ةرامت لاقو ٠

 ليباحالا هنماني تءاجو اذه « ىل ٍسش مل ريسأ انتأ اذا ٠

 ليفلا لمح الام ملاظملا نم * ب ىنفالا انور ضعو

 ىرعشالا ليفلا بأ حدع ليذطلالاقو

 برعلاو م د فرعلاب مدق * هلئاضف ىدخحت ال ليغلا نا نإ ْ

 لاقف هلومرغ 3 ليفلا موطرخ ىلا يثدللا ةماس يبأ نا رظنو
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 ىلا لا ةجواز ما كلت هتديصق يف صانقلا دلاخ لاق يئنالاو ركذلا ىلا اوبهذ امنا لوق
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 .لكنحدو نج مهاوجن فاتع د نر ” نيطامش 1

 ضع 6 نيالا | نس ادو قرف
يشو سل | بهذ 0 لوك لالا

 د ت

قءال وه نرحل نورتلا 6 هد ىلع 8 سائسنلا لل سائستلا
 تحل لو

 اذه سئا_سلو سانسنو نان سائحأ ةنال# مهنأ اومحزن اسناسنلاو م
 ىوس

 ىلاعسلا دالوأ قو ف ارملا دالوأ ىف ِ لاوزلاو قا ف وو قشأ ف لوفلا
 فو سانلا نم

هأ مع دقو سنالاو نحلا ركذ ند هعضوم يف ا رد امم ك كلذ ريغ ا
 كا لقعلا ل

ام. 7 داغوالاو ةفسلا ىلع عقو سان دل 4 ْ
 فدوسو ضببلا أ اذا دا رجلا اووس 

 سانلا راس نم هيفل ن » لكاو نبلاي .هلاو ةليفلا لث ليفلا ليفلا لتغا اذاو لاق“ راطو حلو 1

0 ل الاو برملا الا مث «..اوسل نوكرأل ىتح *ئث هل متلو
 0 

 نم اند ىت> ىن هل مك ا ه سانلا و لبق أ ملتغا ّى سك ةليف نم اليف نا سرفلا 0

 اللا < كسه قب و ىرسك ىلا كصقو همز اص هتلدلاو هددح هنع ء عساف ىرسسك س اع : 1

 كشكللملا ٠ ند برق أماذ أناكم مرةفر و الا كي ١ مهصخأ ناك مهماسرف نم داو لحجر ْ : : ١ ١

 هتبج ىف ديد ا بج ال باغد هن رد هةمج رف هذب يف ناكني ربطل هيلع

نم لوز لأ ىرد ىأو عدنراو 4ك :ءفدصت
 تكلذل لاق ةمالسلاب ن نم أهاذ هام 

دشأ كيد ىلع ةايحلا نم ل هللا تهوأام نأ املجرلا َ ٠
 55 نم تب ّر عى ينم ارورس 

 لبف ىأر لفي 1 ارث ىطخم ل نيحو انما انص نم م لحجر يف رفظلاو ءافولاو دلحلا 0 1

 ثدك 4د ىنمؤت نأ لع لاق هكنع كح لاق مل لاق كليو دشأ طق ادحأ تير ظ

 هه كو كالملا ىلع قش ثردحت نابوس : رم نع
 لاق «ةفصلا كلل ىلع هودع ناك ذا

رلاو نولاب هلا هالخ طخخو بضغو لاصوليفلا معلا اذا
 هل هلأو 8 داعأعرف رد ضا او

 هبشأ امو ريدجلاو ءابظلاو ريئانلاك يثحولاو لبهالا اهمف نوكب ىتلا سانجالا نم

 هلوق نامومل رعاشلا امركنلا دشناو كد

 ايناتعو د هلاك رك أم رك هدنعنم يلط ىف شكد

 أمذ لو وه لا ةديصقلا هدو و

رخ م تنقل يد د ايركغمر وبلا نا تندم تنك دل
 اكو ظل ن
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 06 0 1 تغلأ شعل ق ةطان ول 5 هئاس نما ءايض ناح 1 رأ

 1 5 اماطعبالو يذم كىالم أىطدل ١ ةلصخة هع ناع زبورباىرسك ىطعأ سرفلا لوثتو

 .طقكام دنع عمتجم مل 'يث اذهو اليف نوسخو ةئاسن هل عمتجا كلذ نسادا دعا

 عئاشال ىهو ةهدنع تعضو بما ةلذ ناو ِثارألا 1 ةروك للا ىزأ ها كالذ نمو

 : 0 نياسأا يندالا متر, قاو ار عقل ةليق ر 1 قار لاب ةليف لأ تناكف قارعلاب

 "+ نأ هلاصخ نمو , اولاق زيوربا أ ىرك ةلذفا باق نم ليف ةلامو ضو دلل ةيسداقلا

 ْ ديلا هسرف تام الف هم الاج عرأ الو احاولأ من لو ةماق دما طق اورب / سانلا

 ' هتيشمنيلو همئاوق تابثو للفلا ربظ ءاطو عمجي ناكو هتليف نم ليف الا لمحت ال ناك

 ٠ مالسالا كولم نم دخال عمتي مو اولاق اخ اهدغأو اندل ابفطلا ناكو هوانخ دذو

 "0 ةءابم الف نوهرأ ةدنع عمتجا روصنلا نينمؤأ ريمأ دنع عمتجا ام ةليغلا نم

 راوسالا زرهو لأس كذا: اف ضاقت اذ ولملا بك اصف رشأ لرفلاو اولاق الغ

 هيدر لاقف ليفاا ىلع كاذ وهاه هلليقن تراب ةأص نيح ةشبألا بحاص نع

 الا بكرم ىلع وهو هيمرأال لاق س رفا بكرو هدنع لزن دق هل ليقف هنع لأس من

 هيبجاجأم عفر ةباصعن أعدق را هكر منع لزندق لاق راجلا بكرو هنع لزن دق لق

 نوراه نء لبس ناكو هلتةف هامر 3 هيذيع ىلع هايجاح تطقس ىت> ندع دق ناكو

 ١ ل وش ىذلا وهو هب رعام لك يلاو ناسنالا ىلا ليفاا رظأ نم ظ0-0-

 ضرفلا همزاب ليفلا ناب تننظ *« داق رظنت ليفلا تأرالو

 ١ تيبشواوب رظن اذا لمأتلاو مهفلا ةع نه ليفلا نيع ىف نأ تيأر دقو نامع وبأ لاق
 .ليفلا نم ى رذأ تدرأ اذا ملا حجار ربكلا مظع كلم ران ناسنالا ىلا هراغن

 هموأط رخ فرامل اءذخأ هنا د ةزو> هيلا قلأف هال تخلل ىف هارثو كدضنام

 اهذخأبل ةنأن ودب 9 هندي نيب نم ةزودحلا تراط سفن اذاف سفن اممم اند اذاف

 . ليفلا نأب رهلا يف سرفلا ليفلا لضفولاقءهلأد كلذ لازيالف دعبتف ىرخأ سفنتيف
 . سرفللام لولا نم هل سيلو قيراذملاب جزيو ىمربو لتاشو مهلك ةعاقبا ىمحي

 0 تلتف أعر قاتملالو.إخاو نار>الو حاط الو حامجي فرعبالو هع واطم يدنا وهو



 را 0 عزجلا ةدن ةدسو و ةعاطلا ٠ ءومساو 5 مادقالابو : 07 م 7 ناسوفلا 00

 ربظ هبشل امو هن عع هن رحطو 4.يصل موسأ لا ةويسلاو رذاو ا نيد هيغاب ىتح هس راغب

 ت<ء ةليفلا يف و حلاسملا نم ةحاسم و رطانقلا ن< 6ه رطنق لوفلا َر 'ًظ وده ٍط نم ني ظ

 "ىث لكيو ميظع قاخ لكبو نيذاربلاو لبالاب نورةم را“الا رصق نا كلذو رخآ 8 ٠

 سرفلاو لوجاك اهنم ارامعأ لوطأ سانلاف مبلزانمو مهارقو مهرود يف سانلا شيام ٠
 لب مااالا ريبكو ريغص لكو جاجدلاو تاكلاو ةاشلاو روثلاو ر اجْلاو لغيلاو نوذربلاو

 ةنسفنالا شدعل ) وهو الك ًارثد 0 امج ل اوت امج ن“ م طظعأ لع ةااوأ م لوطا هلاف

 هبال هدرا ةيأع ل رربظ دةهنأ ناو ىلا تا 1 لا ب>اص م0

 قود وبف كلدك ناك اذآو روسنلاو تامحلاو ناب .ضلا كراش هحولا ا .م ىف ليفغلاف 00 ظ

 لاو هللا لوطأ كلذ عم وهو نيررمعللاق وذو نرمعملا ن نم وهو ةيأملا ريعو ناشرولا (ّ

 م 0 عار اذا دسالا لابام معلا ب بمحو مف ةممسلا 8 ندشل لد 1 م الواو أدب ش

 عنشأو م .ةيضأو ظعأ وهو كو كالذك هدا 2 وكب 1 ريمااو رمل ىأر' اأو هل مامأع هنأ :

 ريبلاف هءارش 5 مدلاو ةماعط محللاو مو م طل هنال هيلع ا امنا دسالا ناكناف لوهأو

 لع هلا َْف دسالا ردق 0 لاق أمسح أَقاو ءال زم. نم لقأ امه و م ند ماو

 د.سالاو هل صرعل الل وهو نفالا قوذ ريبلا 0 دقو هلكأ هلتق اذاو هيلغ هلئاق اذا هيأ

 0 5 7 َ كعمل 32 1 ىهدشل 0

 كلذ ف تش 5 ا ءاو مل ءادغ مل 1 ْ امد 0 00 0 نيب نا

 الح ر نأ ول و ةانأعم ريغ نم هيف كفل أمم وط رخناب اصلا ديب ديغلا نكئشلا ظيلغلا دلدلا

 باب اذهو مدلا عضوم ىلا لصت نا لبق ةكوشلا ترسكت ال ةكوشإ هداج نمطانم
 سوماحلا دا> ةضوخرلا موطر 0 رحس ىذلاو ةقاللابو 4 .ثلابو عبطلابو سملاب كردي

 هسا رقملا 00 3 احلا 0 رس 1 4 و ةدا 7 ب كل 8ه 0 ا 3 ش؛

 اس هيانإا زينال نا سوواطلل نبا ناكل 0 0 .اهماحرا كلذ رقمف ضرالاو



 0 ربا رولاو يمءاندلاو لبالبلا ديصن دق نقر خرفب الو ل ناو

 | 7 الو انعايضو اننناس راي او يهو توببلا ىف اندنع دناش الف جاردلاو ىراهقلاو

 ظ 0 ةدك ةيشحو اندنع قبو وطن : الو ينذت الو توصن ١ ال لب اهاندطصا اذإ حاالت ظ

 و وكت نأ كلما تخرفو تضابو تششعو تجواز اخارف اهانذخأ ناف ت ثاعام

 ' ناف له 3 لا ةدح و امعيهذ : د تأشند رام اهدالوأ اهيلا من ”دهأ ول

 ق 0 1 نينفشلا دم دقو ا وش تنذأو اهأوق تصقنو ا دا يه ةشحولا

 ةعاولا نو اهدالب ريغ يف وأ كلذ تناك اهذالب يف ادبأ اهريغ حوازي الف ها ا

 ٍِإ تاناد و حئالت 1 لب ؛وطلا ىهدلا اندلع كا روم ملاو روملاو بأ مذلاو دسالاب

 ىوف اذ بلكلا نمريخ نوكيف هفلأ ناو هتسار> احرو هابرذ باذورج ىنارعا

 ىبارعالا لاقف اهلك أف هل ةأش ىلع ينو /

 بذ كابأ نأ كابلأ ن 0 د ىدنع تدرو ىتموش تاكأ

 ا 3 رضحأ ناماس نب رفءح ناكو كولا ضد فكيع تلال دقو ا دنع دئاا دلو

 ديشرلا. باطتسافاها ءآواهالسو اهديزو ءأم ءللا نايلاد.شرلا هراز م 9 ةرسصبلاب هن دنام

رفعح م و كلذ نع لأسف أهموعط عيمج
 3 ا عمو ءايظلا ع نع ع "قاطأت ناملغلا صضعءل 

 لاملا كلت لع اهاو ألف ديشرأا نيع هاحي ة هص رع ف ترص يت> لي اهملعو 0

 ١ ْ أمللا ونانمسلا هذه أم و نايلالا هذه ام لاق يىت> ب رطلا هفحتسا ة ه.ءصخ َهط رذم ىهو

 نافشخ ىهو تينتقا ءابظا هذه بلح نم لاق انيدنأ نيب ىذلا ديزااو بئارااو

 .اهتاجاح امل اوماقأو قارعلا 40 يف دسالاو باذلا اوةلطأولو تقالتو تدفاستف

 ثبلنإ راما ان أو هل فلا دالوأ عاطسا قاومدش ول مهلملف تشل تدفع "3

 ىدنملا لا ادحاو الفغد حتلتسا ز 72 ا أ يرسك نأ م 6 دلو خئالتودفاست» يتح

 ْ ما نيكولا غيج كاذ يف دبح هن سإلوأ م را يهو ةحملا هذه انيفكن

 "ثيداحأ نم ثدرداحالا هذه نأ ملعاو ادحاو ب اوحتلاسإ ملف رهدلا ميدق ىف مألا

 ْ 7 يف دبزو ةيبصعلا باب يف امم * ينث لك ىفايس.الو ديزتو خفت باحتأ مهو سرفلا

 3 00 6 ”ارله نكملو مه ةدارش ال مم أو ءابطأ مهف ك كلذك اوناك ناو /ةريماك الا رادنأ

5 , 

0 
1 

١ 

00 



 1 را ليذال مالا 3 سرفلل م الا اا 01 له م أ كلذ را دله طق 3

 لومسل مهو داسفلاو أطل ةلامفلاو 1 هأر يف نآك اذا ليف لدحر لاقو مسالا

 يذلا ىرعشالا ليفلا وبأ مهم ليفلا ىلأب ن لو: 0 دايز ىلوم ليف مهم ليش ُه لجرلا: ] 0

 ليفلا ةسينع مهنمو ليقلا بك" ار هل لاقب ناليغ زجارلا لاقو لبهد وبأ هحدتما

 قدزرفلا لاقو ث د هلو نادعف هنبال لاش ك كلذكو

 ادئاصقلا ىلع ىوارلا ةسنعل * رجاز ليفلاو نادعم يف ناكذفنل :

 دشنأو ليف اذه لق انابح الن لجرلا نك اذا سدس 0
 عقاعقلا هترفن ىصخ بزأ « هنأك نابجلا ليفلل نولوق 1

 تل م لل سابع نإ ةماس لقوا 1

 ل ضم 0 وش مامح ف و لق م 0 كلذك و
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 ليف مامح نم نينابلا ىلع # * ىرسك ماجام تلا

 ' لوسرااذبع ىلعانت. ظ هسا ىلاولا فاح أي ا مماق رأ و

 ىذلاوه يلع ةسلا ةيوليفو قارملا لهأ سراف ناك ىنارلا هاربا َن د ليفلا وأو ْ ْ

 ىرجيناك م وأ ةيوايف مال تان تلاق ةأرما تدخل اهرد ىحضأ لك همالىرجب نك
 لاقو“ىحضأ يف ىحضأ لخدأ امرو هللاو ىأ تلاق ارد الا ىضأ لك يف ةيولبف
 :هرعشلالو هديزب الو هنمسنالو هنباب الو همحلب مفتت اللب هلا دنبلا فلا نم ضعإ

 0 ملتغا نا ضايرلا ىلع فرسلا دددش ةعفنما ىلا م فوصأ الو ةريو الو

 4 اواطخأ ناو نما ىف عفلصم وهو ةدحاو ةعاس ةرضع هرهد ف هفانم مي

 الو باودلا فرصتك فرصَس الو أعل رس كيه“ هنقللاو ةملعتو هنر ءثمو همعطم ريبذي : 3

 عبتا وأ اضيرم داع اناسنا نأ واو تارايزلاو وان لاو قاوسالا يف خا ولا يف ب ل

  اهف ىأر لجر نع نيريس نبا لئسو هنآ ت 3 ىلا كرثو ةرهش راصا لسيف ىلع ةزانج

 لدحر لاقو اولاق هيف ةعفنم اي م د هل لاقذ لايف ىلع ب تت ار هي 6 ير

 سأ كل نأ لاق هذ هةقنع بره اليف مدل كلام ند السعر مانملا ف تا 1 جادخال 7

 مسدس



 0 1 ليو 0 لق ليلا " ك نع ىلا لئسو يرش ن ا كه 21

 هلئاقم نم شيعي هدو شطب هب ىذلاو هحال_س وه ىذلا هموطرخو ماعنالا ة ةميهم

 , فشف هموطرخ ىلباولاق التقم ةبادلا هذهل اما ةيسداقلا موب ةويح نب ةسهز لاقو

 هموطرخ ب رضفهبحاص ىلع امهم فحاو لك لم لينا ن مادو ميطلاخ ىتح مويلع

 .شحاف قالا هةوشم ناسللا بولقمقنعلا ريغص مف ليفلاو لاق م وفلا ربدأ و كربف

 7 روثلا حالس نأولو بره الو باط يف قنما 0 طق عيرأ وذ حلصي مو حبقتلا

 | ١ يعاشلا لاف“ ”ىنارعا لاق كلذلو هقنع دق عم م أطخ ام هتعس ال ولو هناها يف لوي

 ظ يميرجلا نابح نب قاحسا وهو روثلا بيع ىف

 فيظولاب هبغبغ .عفادن « نادللا دج ضافضف باغأو

 ا( اس لفلاو هدإج قيض نماالا ةقتع لوط عل هربغ قبلا نكي سر
 ءاملا كرت يف لوا هبشأ ةغلاب لا دشأ ةدنا ىف غلب اذا 0 هءويع دشأ نم كلذو

 لاقت احلا ل2 اولا كصو دنو هنأ ر مرو و هالطإ أ مغنت ىتح فلعلاو

 ملعفف ا الطبإ مص ذأ * مدو هيف هضار نك مآس

 : « نر لاذ جديا دعب شو * ظ

 .اينع كلذ ناكل ملابب 1 نكد رممك مهر ب مايأ ددع نأ الا بيع ةليذلا ف نك مواو

 سلو لاق يسرا دعت الا 0 تناك ال ةودعلا سارغ ةدلا لهأ كب ولو

 لمحو ليغلا لمح نيب لصف يذلا نال هل هلا لمح ام لاطرالا ددع نم لمح "يش

 .. ىلا عالا لاق دقو ىتخبلا مسج ىلع ليقلا مسج نيب لضفب ام ردق نم رثكأ ىتخبلا
 - لاقانوص دعأ يث ىأ هللاق نيح هلمحو هن مما ل ي ردك ىلع ءلخد يذلا

 0 لو ا لما لاق انْ بيطأ ىث ىأف لاق للا

0 0 كلا توم 5 نحو
 1 9 00 لاق 10 

 رطض ردق لصالاب ضايب انه )١(



 ٍْ 1 (ةة) ْ

 ام لضف فرع يت> > حمو ءاع ل 1 خرطبو حلو ءاع ما . خيبطل ىبارعال '

 لمحت ليفلاو ليفلا نم ليقثلل لمحأ أ لانأ مرت فيكف ىرسك لاق نيمحألا نإ

 1 لح ليقلا ل هحيلو لثا كرير 0 هلا 1 ْ 000 لاق الطر ر داك 1

 نأ ن ا يذلا 3 9 لوزا دم ضوبلاب دن 7 بجو ام 1

 مذلا باي اذبف ةضهان مث ةكراب لولا لج لمحت ناري سرافنوناولاق رايللا امهني عقب

 ديرب نأ هل ا ىوعشلا ثار لاق ينل رباج نع ةكليرش نع انثدح دقق

 بيجاعأ ن نمو نوح لاق لب هلا ول أم تاقف ة ةديبع انأتاأ سو لاق ليفلا ىلا رظلا لاق 0

 رس هلا فراطلاو 4 هج ف هفرط لب د> نجحت برضو ثحن هب يذلا هطوس ليفلا ْ

 هوحول هيدارا ردق ىلع 4 ودل كلب ص اءش 4 هم دارأ اذاف هبكاردب ف

 فرص ىف ةحح رعشلا اذهو ةيلهاجلا ىف تاسالا نب سيقلا ونأ رك ذ دقو فرصتلا

 نا افرط كلذ ىف رك ذنسو تببلا نع موسكي ىلأ دصو لابالا ريطلاو لدتا هللا

 سوق وأ لاق ىلاعت هلا ءاش
 مذو هوثعل ام لك ذاش وبحلا ليف موي: ةعنص نمو

 مرذلاف هنأ اولك دتو « هبارقا تحب مهنجا

 مك ا 2 هوم اذا د ال وعم هطوس اولم> دقو

 نع تل لم مقل د بصاح دع نم كسرات

 سلوك لأ ند لعر ولد تل نب سبق وأ وهو صاع نب ينص اضيأ لاق ١

 ىلهاج وهو ىدرق فراح لو ىثرأ الو ىلا ع

 بئاثكلاىداهموسكي ىنأةادغ 3-3 قادنصم ءالب ةئم عدنمف

 مهدر نان نطب اوزاجأ اذ

 بامعزي شيل لضأالا تلو
 فصاحو فاس نير هلالا ةودوح



 ْ زن ا نال ليفط كلذ ركذ امئاو ةاورلا ن“ كلاين كَ ال ةزإ ةفورعم
 1 ظ هلوأ وبف تجرخأ نميف ةنانك ابحرخأف ةمام

 ١ 00 هنادصأ يصع كح عض ب هل عاطأ ى ممو فلاذم ىعرت
 ١ لمجوعو قلاط ْق وهو :تاصلاىأ ن ةمأ وأوشو ة ةعبر همساو تاصلا وبأ لاق

 هل تدو بغبغلاو تاللا هلو نافملابو قث'دحلابو لاملابو ةدمبلاب دادضا دكمو فيقو
 , ةسفانلاو دشمحلا بجو ” ىتلا ءايشالا هذه لاقف ًاشيرق كلذ نوداضل ةيدس ظ

 . روفكلا الا نهيف يراعام « تانيب اني تايا تلا
 | لرودخم هناك وبحب لظ « ىتح سمغملاب ليفلا سيح
 ر ود سكيك نم رخص رط * 5 6 راوألا هفاخ امضاو

 00 .مرشالا ةهرب ال مب مل لاقو

 0 للااذلاريغب رالارشالا و * للاطلا هلالاو رفا نأ
 ٠ ءارح ىلع وهو باطملا دبع لاقو

 كلاحر منماف هلاحر عن « ء ءرلا نأ مال

 كلا ادا 1 0 5 / سني ال

ذ ف لجو زع هلا 5 د ا ىلا بيبح نب ليفت لاقو
 © كل

 ظ "مويا
 أئيع حابضالا عم ْ أائمعل اسدراي كلامج ىدرالا

 1 اننأر ام ام بصحلا بنج ىلا « هبرت نلو تار ول كناف

 : اند ناشبحلل ىلع ناك #*« ليف نع لاس سباتلا لكأ

 7 انلع قلن هدا بيبو 0 اربط تذاع نا هلا تدح

 ىوزذملا هللا دبع نب ةريغملا لاقو

 1ك راك هتييح سمشلاب لبفلا كسيح ع

 *  سفنالا هيف قهزت ست *



 ل أ ةروسلا ل لب باعصأب كير لعف نك را لاا كر ا لاق 3

 | "يش امو ٍلسو هي هيلع هللا ىلد ىنلا ىلعدرلا ىف ةيامم دئهون شارفو ةروسلا هذه

 2 ذ مرلثم هب قاعتام ضماو ةذك را تعا ةطقس هل اور نأ. نم مما 0

 هيلع عيملا قابطا نم يرب ىذلل هراكذا ودعلا عيطتسيالو نومفادتسال امم مر 7 0

 لق ةبحلا باتك ىف يل نأ دق هيف مالكلا رثكي باب انئيف لاقل تك 0 00

 اذاو تاعطقمو عوام للحم ليف اذاو ذامش ترص ألف ديع موا تعرد وأ

 ةحاسملاهذهلابام تاقف ديعلا ذبش نم ضعن تلأسف ةحاسالا مهبلع سولج لاعر 0

 لابو هوت دست ليفلا اذه لاقف لتلا كلذي سانلا طلتخا دق وذاكللا اذه ىف

 هياع تمحه *ىث * لكب ىب اة لغشالاةلع كلذ يف يل تناكامو هنذأ ىلا رظناا الا 7

 نب لبس كلذ ف ترك اذ ١ ىدصت نك اهملا قل هنذأ نع ال_غاش ناك هلكو ظ

 هلوف هر هرعش نم نيت كلذ ىف دشنأو ابلثع لا هنا ىل رك ذف نوراه ا

 يركفلوطبو هنذأرضال « ىدصق يستحم لفل بأ

 ىرك ذو ىنايسأنبب برق * اقلخ كح ترو نارا

 هللا هلعج ًائيش مشن ال هللا دبع نب ركب لاقف ليما هللا ىزخأ ةرم للقول 0

 ٠ث ىأ 5 تلف يوحنلا ىمعالا نادعس لاقو ةودنلل اصاهرإو ةيلهاملا ىف ةلآ

 0 لاق ا اندلا رومأ ىأ ليفلا ىبال كبار لبا لاق د تير 0

 فا كدرد نب ليق ةع ىبال لبتو حوا لاقت نأ امدلا رومأ ىأ ماطنلا مهاوا '

 نايسنلا لاقف# ءأاس ددلاروهأ ىأ رعث ىبال ل يقوةظقي او مونلا لان نيا انالا روما

 ىأ را ليقو رانلا لاقف بأ ايندلا رومأ ىأ لالللا 0 اليو

 لبافن“ ورمع ىبال ليقو ءايضلا يرخأ ةيملاقو كلفلا نطل لاقق بجعأ انلارونا

 ددش ماظنلا رايس نبمهاربا ناكو ق اورالاولاع الا لاق دع 0 * ىأ ىراوسالا

 ناجع رثك أ ةمافنلاو ناطر سلا نإ لوب ورم نب ديعس ناكو ليذلا يف بجعتا

 رضخال ىسوم لاق لاق ناماس نب ىلتاةمنع قاوسلا ل رةع ونأ ريسفت اذهو ليفلا نم

 :بلاىم اهمال ريعبلاو را و سرفلا بحأ لاق لفذلا اهمأو كيلا عل باودلا ىأ



 1 او كالا دو لاصو در دوه كك لا ب 1 يالا

 1 مالنا لمح هللا سمأ نم لكو لسرلا نم مزعلا ىلوأ بكرف سرفلا امو مالسلا مهلع
 ٠ ا ا دحأالنكو مايو ريزعو ميرم نب ىسيع بكر راخلا امآو راثكللا لانو

 ظ 7 ْ نب لس ىلا يئاقرا ىددع ن لضنلا ر اظأ امو لاق “ رسشحلا لبق هوم كعمل هللا هع

 | راما وادنال لبقلا ضخأو رابج ةلذبو ىن ةدمق لاق دحسلا ديرب رام ىلع ةبهتق

 اذه ١ لاشناو ليلا هيشإ هبال سوماملا ضناو سوماخلا هنثإ هنآل روثلا ضفاف

 يروجانلا م داع نب لضفلا لزم يف لصاو تخأ نب رفعج ىنعما

 بذكلا ةباغ كاذو اربع كا « الو ناكذ نم ال يف رسؤحلا ضئئاإف

 بعل نمو دج نم كلسفن تاجاح « ه- قلت را لق ليفلاو

 هك ١| ىلعف وأ ولو كولاا يأ را# يأر داو انهم جوت ولو

 .برطلا ىف ناوسنلا هلد_ءل سيلو هدب 1 اميظمت عكر ريو يغفل

 1 ةناكملاو برالاب يرئ 6 ليفلا 2 وهو ناس حابر نب سنو» اهمندشنأ لاق ْ

 اولقرنلا كلمالد و>سلاب هنونذؤل "ى ؟ لوأ نا اوميزو كوامالدودسلا معو ب بدأ دن

 قدجأ دنو ليف ل هلاوعضو دقو دايعالا ضعبل موب تاذ زيوربا يرسك جرخ

 0 ب ذدج يتح اهسأر تءفر اف هل تدجس ةليغلا هب ترصب الف سراف فلأ نوثال اهب

 '  امنود اف ليملا وباودلا فانصأ عيج دبشلا كلذ دبش دقو نولايفلا |مطارو نجاحلاب

 ١ 2 ناكليفلا نآتيل لاق ىرسك كلذ ىأو املف ةيعرلاو كلملا نيب لصف 'ىث اهف سلو

 ّ 000000 رام ردش اهراضفو تاودلا رئاس ىلاو اهنلا اورظنا ايدنه نكي 7 ا
 ا مينأو دنعو مهدالب ف مه كلذ كف بطم للا لوط نم مثزا هنرك ذام امأ و؛ اهمدأو

 0 نأش مست قادت رك ددالام الا باودلا رادقا نع عقتر ' ال مهناعم ن كلو

 ظ هفرط نوكسو للأتو هّقدحن ةدوجوهرظن ةخصو ليفلا

 ظ ضوفلا همي ليفلا أب تنتط « اديمات رظا: ليفلا ترام اذا
 ( بك ينا ضرالا ىفاناسنا يأر نيخ بضلل لاق نونلا نا لثلا يف ىلع الا دبع لاقو



 هيف 3 ماعلا 0و يو هيلو ىلع ىثن انا 5 لاق وه انو لاقابع تيأر ْ

 لبجلا نم 1 | و نم كالزنيو رحبلا رمق نم ىنجرخيس هناف امتح لوقتام ناك نا لك

 للك أ ؛ درقلاو اش *. ةلماعك لذ ىلع عامل 0 ىدب و هف هدب نال هنمدسا ل ُهلاو

 ريغ هفأ هنف ىلا ماعطلا لصوبو هفنأب عرك '؟ىث سلو هنأ يلو ذوملا قلبو هيد

 زوملا عمجتف ةرحشلا دعصت 6 ”زوملا ة ةرحش تآء امدالوأ مي ىالا بدلاو ليفلا

 الف اهدالوأ ىلا هب ىرتف زوما كلذ رطحتف ىرسلا ىلع ىنملاب برضت مثابفك ىف
 يذلا مخضلا نصغلا ةرحشأا ن٠ بدلا عطف اعرو تازن نعيش اذا ىتح كرذك لآ

 ضب عض وميف اهياعاضباق سزافلا ىلع هب دشإ م درحلاب الا اولا تحاص هعطش ال

 اللا عد رالاتاوذ نم 'يث سبا قطنملا بحاص لاق « ةكتد الا اًثيشبيصي الف ءايللا

 يذلا بابااب ب عضوأل اذهل صوت ليفلا ىدنإ فرص نم لفأ تابحلا ىف هبدب ف رصف 9

 داعب كبر لعف فيك رت ملأ هلوف لثمو لاق ليفلا بادحأب كير لعق دكر "أ هيف

 هوقلت نا لبق نم ثول نونك : منك دقلو هلوقو لظلا دم:فيك كب رولا ر 1 هلوقو

 وهو اذه نمارخا تار نيعلا ةيؤر نم سبيل هلك اذهو نوران مثأو هوما دقذ

 لوش فيك هللا تاز ل حرا لوّدو نورصب ال مهو كي هلا نورظلد مهارتو هلو

 انسح هلقع ترأر دقو ةفيتح ىنأ ىأر ير نالفو 0 ىري نالفو 4 5 اذك

 لبقم نبا لاقو .

 حمبصملا ب بياقلأ تش ىر ثريحم * بهار ريمح | ى> نم رادلا لس ْ

 برملا لوقو هي هيلا راند ىذلا رظانلا 0 هنم ع ذا هارب وهف لبحلا لبحلا لباق اذاو

 لبق كلر شم عم لس» 0 نم ءىر . نأ سو هي هيلع هللا ىلص ينلا لاقو رظانت» نالف 0

 كلا راظنف كابحو ءاقلت تابقتشا اذا نولوشو ايه اران يءارت ال لاق كلذ فركو

 ليج لاق ةوقلاب س وماحلا و ليفلا دل> فرصوو نامع و ا لاقو كنيع نع دشن لبجلا

 قرئرتلا فاصالا دل> دما 6 * ابمامز د“ اًرشن تاع ام اذا

 قرط. نيمسسوءاجدلج نءو « اودفقاعت ةادعلا ىنم ينت» امو

 يتاور ةبيرض صالخا دعب هل « ديم ديدحلا ءام نم ضمأو



0 

 مسو هيلع هللا ىلع ىف لا 00 رس 0

 ريا ولام عمسأو يدأ « هب ٠ موب أم امأقم موفأ دفل

 لبو هللا سعأب لوسرلا نم * لنور نال دعرب لظل

 لاقث 5 ةئيغس تاصلا يبأ ن ةيمأ ذو

 لايفالاو عابسلا يوق 0 6 ةيربلاو ريطلا خرصت ظ

 : ًاضيأ ةيمأ لاقو

 اروظحملاو تاسإبلا فصعت * اهارث تارصعم لحنلا قاخ

 اروفصعلاو ميرلاو يتشىل « ؛الاو' 'لئائرلاو حيسافلاو

 ايو احاوذض امامثو + انيع طشاؤتلا نم اراوصو
 .اريزام,للاو لقلاو اعابسو « الويفو ايراوع ادوسأو

 بيطأ نوكيلئاس ريغ اظيلغ اقرع قرعي نامزلا ضم» يف ليلا ةميمب نا دنملا متزتو

 ْ ناناو هتهنج يف عوبنيلا كلذ عضومو ماع لك هيرتعإ "ىث * اذهو كسلا نم ةحار

 . كسلا ةرافامل لاش ةراف حبر هو نيباحالا ضم ىف ممويب ىف كسلا 8 نودحي

 ظ ةرداص لبالا ةراف ىف برعلا لوقو هبشأ ةيبظلا هعضت نيح فدشالاب وهو هن سلو

 2 نم تقولا كلذ ىو نامزلا كلذ يف رفذالا كسلا نم بيطأ قرملا كالذ جرأ نا

 ا يعاراا لاق راهلاو ىلبللا

 0 ماب روفاكلا 7 5 « ةيشع 1 ا 1 اه

 نب هلل مهوب ل اعرو اولاق ل نع مثأ نبذ لا

ماو كلسأا ةحتاردب كل ةحئار ةرحجمىلا ادع اذا هيدب ١» نمنودجم داوسلا ىلإ
 ع .سانلأ صض

 بارذلاو قءقملا منصب ام لاو 00 وه سنملا اذه نأ متزن

 ظ أاو هنأ ريغصلا فشللاب كلتو ناسا رخ نوكن دن يتلا كسل ةراف ريغ ذرحلا اهو

 1 تايآلا ربك أ نم ليفلا هلل لدج دلو اولاق طببع مد نم ةن“ الم ىهو هترس نوذخأإ

 . سو هيلع هل لس ىنلا ةوبنل اسيسأتو و قلسإلا ةلبقلوما رملا تبيلل تاناهزبلا مظعأو



 مدن ككل تدغليح الا ىلع ها يذب ينل اني اع 7

 الو بسم الو مسا هقوش الو اكم مه هللا ا م برعلا لذنو مارملا 5 تببلا

 الار اهف لءجواهف هرك ذىت لأ ةروسلا هيلا ف اضأو فو رعلاهمسابلي هلا ركذوتمعن

 يفو فدصو هع كبص هبأشو هولخ اذاو كرو يمداعت تب م م 37 اودصق اذا 3

 1 دقو ةمسأ كلذ ناو روع كرأ لاقو بيب> نب ليغ هنذأ منا كلذ فاعضأ :

 هللا فيرصس كلذ لك هنود ذرحو هنع فرص نأ ميقتسي لق اولاقذ نس كلذ يف

 نع لبيفلا موش ت 1 ليغ لوق ىنعم فرعإو برعلا مالك مشب نأ زوجي فيكو هل 3

 ريسملاو ماقللاو لوي>رلاو طمخلا كع 4م دارب م عيد موقتلاو ب تدالا عب لايفلا

 هسا رو“ ؛بلا فرع دقو اخ مكوة فرع ام 6 ةيلج هللا مش دق اناق

 ١  9نك اذا سرتلاو راما واكو لو: :ىلاو لفطلا كلذكو زخراو ءاعدلا فرعلو 31

 ةدابلا كلت ىلا. ءاج ىدنه وهو لي هلا امأف ظافلالا كلت عامسو ةراشالا كا" ندوع

 َن ليف "- ”دازسو برعأ 00 م 0 ع 6 : ةم< 3 نم عر

 تكلا قطن اىذلا نوك 0 يذل مالح لا الا هيرب نوت نيلايفل :

 هر روع نأ سو هيلع هللا ىلص ىنلا ىلا ءيجي مثلا دوع لجو سوأ نب نابغأل
 هلو هناناكحو م5 هوت نقل عم ميقتسي 0 بيبح نب ليفت ةدارا ليفلا

 دعب سيلو ناو ةشيملا ضر أ يف هماقم لوطا هن ار هلك كلذ فرع نأ

 كلذ ريغو رجانو غابو دفاو نم برعلا نم ةريثك ةعاج ةشدمحلا نشر نوكي نأ

 غم ليلا نم ر كدتسم رادقملا اذه سيلو ليفلا مهنم كلذ عمسيف فانصالا نم

 8 ىدنملا بايب طلا كنم ناكو هتف رغمو ليفلا مف نم هيلعا ومججأ دق يذلا

 رب الجر ةرص عمسف اولاق تثتلاو ءاصقتتسالاو ةرظانلا دعب همالسا ناكو مالسالا
 0 ول فيكف لوق لابجلا ضعب عمو تفلخ فيك لبالا ىلا نؤرظني الفأ

 مل فيك هل لبق بأ ليفلا قاخ نا كلش ال هناف ةواذمت الل دكدم لاقن موق هلذمف
 مح تاغالا عيمج لم ةجملا مربرب اماخ امنا لاقت يغبلا نود لثثا هلل «بىلابرخب 030

 ( عباس - دارج 1(



 0 ةيطادلا ٠ تنادي م نذل برعلاءالؤد ةئ لع ةج رثا كمل مال عيب ةب ةبطاذملا ريصت

 ') اربط لع ناك الو طق هو ربل "'ىث نم مثالا ةعاجج بحه نازو< تك و مالا اع

 ّْ .ىفاو ليفلا نأ ىلعو ةشدملا نم ليفلا دبش دق دحاو لجر ةروسلا هذه 0 مون

 نولمأت ثيح اوناك الو سانلا ةيَش نم رفن يف باطلا ديع الا ديحل مامو ةكم

 نبذلا شيرق تالاجر نم ربنملا اذهب ممس دق ل ىلع سائلا ناك سان لاقو

 كالذب رقحنا مانصالاو نانوالا بذكت ةندسلات ناك ام ميظعتلا كلذب مهسفنأ نورقح
 0 عيججو ريخلا كلذ راكن ا ىلع مدقثي ملو لطاب ريما دعا !لع هدنع نكي مل لجرو عباتلا

 أم مهرج ياو ةعاز زخ ناو لي | مدنا ملل لبق هتبل شرف
 1  ناكام مه ناك دقو

 ةماشماو ةضاصلاو ردن ءرقو فيقن نيب ناك دقو مهن تيبلا اوءزتنا تح

 . ءافاللاو لاومأ كلانه 2 ناك دقو فئاصتو ساحت ةراينلا يف ةلكاشلاو ةورثلاو

 . هنوثأ, سهدلا هجو ىلع اروزم ثييلا ناكو ماع لك يف يف جحب نمو ةلزانلاو ناكساو

 .ىلعت هّللا لاق اك سفنالا يتشبو قرم جف لك نم نيتأ, ماض لك ىلعو اناكرو الاجر

 . ناقوس اهو زامل يذو ظاكع قوس برب ناكو مهملا ىوم سانلا نم د لءجاف
 رذننلا وبولسملاولاسلان وكي نأ وجي الذمالسالا ءاج تح نيمئاق اةلاز امو نافورعم

 0 7 ماكذو وعم# لاعلا ةرثكو مئابطلا فالتخا عمدل ركذلاوهب نيدتملاو دوسحلاو هيلع

 ملسو هب هنلع هللا يلص ىب الا ةوادع 0 نوقيطم مو ةروسلا هذه قندصتو هذه لوبق

 ا ةكرح ءارحلا بشلل الو 3 ىدب الل نأك نمم برعلأ نم نولحلاو هن : رثكلا و

 مراك ءالؤغ بمك نب ثراملاو ركشيو ةءاضف ءايحأ نم ريثكو ابلك مثخو اهلك

 رم ند نوفل نيذلاو يراصنلاو برملا ىف ناك ام ىلا اًدذ بسسنلاو 0 ءادعأ

 ْ 00 : 1 داددلاو و ناسُعو ةعاضقو سهقلا ك_دعو نأ 1 را فالللا لق برعلا

0 مادجو ب هل امو حوطبو
 ءاطلخ مهو بملك نب ثرا 3 

 ْ ١ 4 نوراذي ءادعأو

 ' ذادحلا اهتنسأأو ترملا مثو ل اوطلاو راتوالاو رورشلا مهيفو مهم ىساو لوءساإو

اطو ةلرع لأ اب هم مهدايم جه ىلا افرامشأو
نم ليلحو قيد لكل 0 ل 'اوطلل ام
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 0 ا ' 7 0 ند نوم ف روث لاو جوذزااو زاجرالاو راعشالا قحيبقلاو نسا



 وهو ىضوز ملا 3 زرو دخلو فرخ اح فافعل نأ | نأش ركذتأ احل ودع ٠١

 دلو وحم هل رعش يف لاق ةرابع بيطأ الو احاحةحا هام بيطأ طن رأإ بهوونأ ٠

 لاق نأ مهل هفيرعتو مهيلع «جاجتتحا يف ناكف رفعج نب ةبتع م

 اببذلا مك 5و وأ ىزرما دق و مكملك بئذلا نأب انياع م6

 ل الكام سانلا كرت ندر ااراكول فيك ظ

 اسوصنو اديعصت ليلا لك 0 فرط الو لصأالىدي خسلااله

 نأ اوعدا اغار نيناع اونك يالا ملك ,مهابأ نأ اوعدا سوأ ث نإ اها دلو نك ولو ٠

 سال لبقلاو هكدا ذل سو هي ا ىلص ىنال كلذ رك ذ هنأو ,غابأ ملك بذل

 ود ليفلاو هل مكسملا وه ىدنسلا ناك اعرو طا ىدن بلا ع كاذ عدنا سلا ملك
 ريا توماكي سلتا بهذم لك يف طلخا نم + يذورعلأ نيزر ب بوهذق 4 مهفت 0 3

 1 يلا نار 8 كفانرصأ نم م م قاكام لكو د رأاو ربنا بلآو بالكذاو مكاهملاو

 مالك || نم برك لكب ةرقلا ملك دارقلا تأر ع دا مث ترخسو اهولوخ دق

 ا هبلأو مالكلا نه أايورض ءاغ ءاع 1 نقلي 4 .أر امر 0 كلذ ِف درقلا ةعيبطلو

 2 مهو ةك لا ا لاو بدلل 0 كلذكو أحمل نيبلا با رغ يف ناو هكح

 عابس 0 مس وهي اع هللا لص ىف /نء ءسأت || ىور كقو يكسو نقلت ىتلا فانصالا

 ةيأء هللا لص ينلا نكلو ةءطقم فورحم تقطن اه لا اوبهذا مو ايورض نبالاو

 رومالايف هتيأاو هسد>و هتسأ ننكر اما -اجاح هيلا ىو نوكل نأ اما لسو :

 هبسو نطاب ع مش اظل لدتساو هلاهالحو امساعم هلنيد ١ ىم هو لا نء هللا رس تح ام 2

 نب ناماس ُة 4و ناو اماهلإ كلذ 2 هللا لوكي نأ اماو ةاملا 5 ىلع 1

 نوكك نأ ىن سالف "ىث * لك قطنمو ريطلا قطع : ةفرعللا يف هياعو أن د ىلع هلا لصدواد

 اذ هصخ دق هللا ناأك ذا ضن نم ابضعل ماقم اهمع موفلا قاهم 5 وش لآ الا كلذ ظ

 رادلا ع اهردق مخل الو أمددع را ايل لع مالعاو ةلالدلا هده كار مسالا

 ثراولايف مكحلا نال هقوذ دواد نا كلذ ىنداو دواد نب ناملس قوف ءايدنالا لضف

 مفرأ فاختسسلاو ىلعأ ثورولا نوكي نأ هفلختسا ىذلاو ةفيلطلاو ثرولاو .



 ١ "سلا رثك انعاو  كتداغ ناهرب كلذ ص ىح | كملا اذه ىهاظ ك كلذك :

 لود موقل ًاييتو قفتن يتلا بابسالا ردف ىلعو نامزل 0 عئابط ردق ىلع متو |
 ءالع دنا طودتم ءايمغاو ةاتع ةريابج اووكي نارهو موق ٠ ةيفسالا وأ ندناعم 1

 فلالا نم مهيولق ىلع مارلو ةئيسلا تاداملا نم ملم اموق وأ نيلات# 5 8

 0 نم لمتح من وعدو مهنلمو مهناحي نول ل ميرولق يف كلذ ثبل عم ةيدرأل

 0 0 أم رفكلا نم نا كلذ نم اهريغ لمتح امم رثك أ .باسحالا و بابسالا

 0 ناو ًائيش كف نوكدام هنمو اضاةتنا للكأو اراشتلا عرسأ باوملاو ةلثسلا دنع

 نك أ ىلا ةماعلا نم جاتح 'يث هنمو داسفلا ىلاو ضاقتنالا ىلا عيبا ريصم ناك

 . سانلا بولق ىف حد: نأ نوكي دقو لاما هذه دنع ءايلعلا لضافت امئاو لوطأو

 ٍ 1 ١ تناك امرو تاءانصلا ف نيقفتملا نيب نوكي يذلا دساحتلاباهبش ناغْضَأو تاوا دع

 ")  ةيوعشلا ىأر كلذ ناك امن مالسالاب بارا نم ةماع ناف ةيبصعلا ةرج نم ةوادعلا

شا ناو هلهأ ضخأ ايش ضفنأ اذاق لاتفلا ىلا يدؤلا لادإلا لوطو ىداٌملاو
 0 ض

 .مالسالا نم خاستب ىتح هب لقتنت تالاملا لازت الف ةريزإلا كلت ضغبأ ةغالا كلت

 ليفلا ةملغ ةدش نا دنهل 1 زيو؛فلسلا اوناكو هب تءاج يتلا يه برعلا تناك اذا

 .قرعلا كلذ لمجو ةعم ءطلا كلت ةيشو بارشلاو ماما هر اهف 4 ماقا لوطو

 ْ ْ 1 : ْئ نما ندم كلذ نال نيت ص 4و مسوح لم ىف ريصانأ ليفلا عن 6 ىذلا وه ىراسلا ؛

 ا 3 محشلا يفذشو بمصعلاو م ظعلا ىف لمت هيف بع ويد قفا اذاو لازطلا تاس

 ْ 2 لازهلا ثرو ةدملا 00 مالكلا ةرثكو حايصلاو توملا مفد ناك نا ومحالاو

 0 كالذلو تر ةءتك و كنا ةرارأا هيف تعاش اذا كلذ نع نخس ند نال

 اولا عم سانلا شامي سدا كا اردعزو نمسأ ماعنالا و كوبدلا نم ىصألا راص

 .نالا عش سلف تاسأ للغبالو لغبلا 0 ىلع ل را الو روغصملا 31 ع را

 707 ها ليوطلا ريملا دجتو اولاق روفصملا دافس .ةرثكو لفبلا دافس ةلق للعالا

 نم رك ذلا ملتغا اذاو اولاق « كلذ بابسأ نم عاجلا ابك رئ ًاضِيأ نظنف نابهرلا ىف

 سد هم راصو كلذهيف فءاضت.هداغس رثك اذاو ال نوكي ام ثبخأ وبف ناويملا



 السمرأ امير. ىعرب 1 وأ 0 اليحس انبظ دالطفا نأ نحأ

 00 لازرلا هن هيرو ذافسلا رك نال هل نمسا نوكذ هل ةحوزال لمرأ هاج

 لاقف ثعوس م 1 لك 1 ةيحاص يبارمعا ادهو هتءاغ ةهدش نم اللا ا

 مسنلب ىري دفاسلا لرولا * مرق نمو توع نمل 0

 نودجياماريثك مهنالو جيشتلطع هنال هيف ويغربال مهو بضلا مح هبشل لوولا نال ١

 زوجي ام دافسلا ىف لروالو هل رش كلذو نيم ا ىعافالاو تانحلا هفوج يف ش ّْ

 ةسرقلا ة ةورذ تلاقو دحاو عضولاا اذه ف م مدنلاو لاق ريزاخلاو لا دح هب 0

 براشل هارن بيعدن نأ اف « هنوتم نع 3 ينأ

 نأ عفنأو ب تاتكل المن ناكل اهسرغو راعشالا هده ىلا 4 كال تريدف و ىلا مما

 1 رعاش || لاق لاط اذا باتكلل سانلا ةلالم فرعأ نذل و باوالا هده ارت ١

 ْ لك مل هأرق ند :

 دفاس نع ل 0 نكد سدا رك ان ريعش ي زاك رح رح 2 ءاؤ ْ

 اسي يع امنا هنأ معزف ىبامعالا نبا اماف ادفاس هلعج يتد ابلك 1 نأ ضر ٍض

 هنال نمسأ * لك نم ىف راص امناو اولاق دحاوأ ههمق هم لطبأ دقو . ِ

 هدافسو هحيه مأيأ يف هوداطصا اذا هلك أ عفش اما روقنقسلاو لاق جيبمالو دقسلالا ْ

 هعمو ساون وبأ ىلبقأ هل جهأ جابرلا مل راصف همل لك أب للعتب دافسلا نع زجاعلا نال
 لومرغ رصنأف ةليفلا ىلا رن كلذ لبق ناكدقو قاخلا ببطأ ناكو ىناكلا ىئازالا

 اندشنأو هلوهرغ انل فضوف ةبعملاب نصوب ليفاا لوءرغ نأ يمازخلا لعو اهنم ليف
 ّْ هسفنل ارعشهيف

 ذبل اهيلع ىرت ةبعج « دمسال ادد امل هناك

 انلق اذه ريغ تلق دق ىناف لاق ةجاح ريغ ىلع دبالا رك ذ تيرجأو تبوفأ هل اذاق

 1 . لاقادتلا
 دبا قف تعا ني *# د_ةسأل أدب انك ناكخ ْ



 لاق 0
 0 هل رض ندنج رانعأ روأ * هسوال ادب ان 25

 "نم وجرت امو لاق امبلحتنا ىسدف امريعدنالزأ ىلع ىلامربه ساون ينال ىمازخلا لاق
 1  ىتدحوأت اعبش هيف هيف لئأ ذا ليفلا دنع ىرذع اف هل وهرغ تبر دق لاق برضلا اذه

 0 - ىدنسلا ديري ىص لبقأت ةليفلا هذه نه ليف ربظ ىلع نيلايغاا تيأر لاق ىل قادص

 0 مالنا اببكر يتح ءاوملا يف امفار هديدف 0 مث فتوف ةيدنبلاب . ليفلا ملكف. بك ارلا
 0 فالخأ ةعيرأ سيماوملاو رق ءالو يلا دب دب ىلخأف هدب ىدنسلا دم ى>ودب ١ عفر م

 ) لجرلاو ةارمالو نطبلا رخاوم ىف ةدرأ ةفانالو نافلخ ةاشالو اهنوطن رخو يف

 ةيناك رونسالو ليفلا ىلا هتنرق اذا 0 رغمصل ليفلا ىدنو ردصلا ىف نايدت ليفلاو

 ا ظ ”ةيراابط ىف دبفالو ءايطالا ةريثكك ةريزنخااو اهنطل عيمج يف ةباكلا ك كلذكو ءانطأ

 7” رجحلاو ةكمرلاو ناسنالاو ةرقبلاو امندب رادقم نع نارئصنال نايبط ةأرمالو ءابطأ

 ١ كلذ ىف عابسلاو فالحل فلظا نمو ءابطأ رفاملا نءاهنأ الا ءاوس كاف ىف
 ا 1 .هتيصخو هدد رادقم نع رغصي ليفلا لوهرغ قطاملا ب>اص لاقو ءاوس رفاوحلاو

 ا ا 1 هابلا باتك بحاص ىدنبلا معذ و دادلا من نورك كالذلو ىرتال هلك ةقحال

 ظ ناويملا بحاصل تأرئام بجأ امو ياثلا رب اهرخصأو ليفاا ريأروالا ظعأ نأ

 7 بجأ كلذو نابل تالق رب 1و ةفاعر دا ذدق يدعو قاعمملا 0 .؟ يف

 ع هما نطل نم جر فيكو هل ةدم رادقم الو عض 5 ىف رظن. م مو هيفام
ْ 

 ؤ ظ كا تذفأ لامال ءااملا ضمن لاقو لاق درفثو ْذفن ىهو لاق ماؤنلا دلتال ةلي هاو نان ءالا

 ْ خفنلا نآ الا اهريغ ذرعا نم لقأ !رضارسأو لاق 2 مك نا زوي مالا تدرفأ الو

 )اذا امسالو كلذ لفلان تارصأ ةمانز أ اديدش يذأ امذؤ لك اك ضرما حابرلاو

 00 كيسقسو قالطتسا | ماصأ اذاو لاق ةراحالا تملا مرو لاف همرادق هلم تارثك ١

 ١ 0 نأ, كلذ دنع لاعتف ررسنلا اهارتعا اهوبمتأ اذاو لوغلا شيشملا تفاعو راخل ااا

 0” ناكوليفلا بعصت اذاو لاق اميرذ ابرش ترزلا برشي اهضعلو تب زب اهفاتك أ كدت
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 ككل ل نرسل تال ايم نإ ليد نسدوطتا ا 1

 ىذ لك نم نيلا وبف هيلع هبكار مادام وهو لاق نال دق كلذ دع ١ هيودجأم ري ك0

 ابماوت ميداقم اودش اذاف هنع هلوزت دنع ةبوعص اهضعيل نكلو ةعاط نحر ارأ

 اهنلوان اعل نقلتو أعل رس 20 أبت وءص ىلع ىهو لأق تالايوق اداش لابملاب : 0

 ف قوش وبف نيا قدرص اماف هل كوع_س ا الكف هذ هؤرع اذاف كالملل دوحسلا مع

 اهادواعي مل تحفل اذا ىثنالا نال الع اذا ءاوس لبجلاو وهو ناويملا عيجج كلذ
 آ لاصخف هئبابو اميف ليفلا كراش دقو لاس ح ف ةرو ذم ةليضف هدف بارضلل

 ىرحن وهو لاجرلاو ءاسنلا كلذكو نقدشلا ف ةيراقتم اهروك ذو ةليفلا ثاناو رخآ ١ ١

 ةرعأ ناك ناف دربلا ف هعزد كتشل كلذلف دلجلا درحا وبف فى لا ف ًاشنو .عابطلا 3

 نالؤ ءاحو 2 ليفلاو شيلا ليفلا كلما م نم اوبلط موثيداحأ ىف موف اذ ةل 1

 لفأ الو ىلا الو دمَقا مويفرأ ل لبيب رحم ملا م ند لجر نقرا هود ال لم هلا ع

 كلذ دنع مهن :او هياع اف هءجو أف الف برض الايف نأنو كشر ره دجأ ملاقهنمافاكت

 دارأالو بلاطيو دةح يذلا ناورحلا نم هنأف كلاب ثيح منال اولاقو هوذو+و هوم

 مان و عارذ رادقعهنع حت 9 هقاو مكحأو ةرحش لصأ يللا هدش ةلئاقلا سناسلا كلذ

 ىتح هفرط ىلع :يطوف احورطم ناك انصغ هموطر“ ليفلا لوانتف ةج ساسلا كلذلو

 هموطرخم اهاول مث يدنبلا ةج ىلع فرطلا كلذ عضوف هموطرخ ؛ هذخأ م كما

 ةطرخ هطرط هيلحر تح وه اذاف يدنبلا بذج تدقمناو هب تكشن اهنأ اها نظاف ٠

 ةدز وهف ردم لوفلاب كافكذ و ةه - رع ل ف م يللا دل ناك ناف أبيف 00 : كرنك

 هيفوالا باودلا نم هريغ نود ةلحتلا هذه ليفلا اولحن ملمماف الطاب ناك ناو ٠
 نم نمز ُْف هوم نم لوسإ ىذلا قرملاو لاق 43 قيلبو هيلع لءت< ام مدع

 هَ تار نا :هكع دقو هداللب ريغ يوهوهأضرعإ ا ةيبط ف كسلا عراضل نامزا 1

 اوره قارملاب ع لا ىو“ هلأ خخ اود>و اذا سان || ناو ةسدماب ناك اذا ةليضف بيطلا

 ىالا ت ىيطأ 4 0 ملا ى كلذ ] نول لا عضاولا تراس ةندأا لهأ نأ نا

 ل رازملا كلت تاقو جئازااو نيصلا لصح لق ني كنك ١ راج 0 ةمئارلا ٠



 ١ لازالو 0 يرد ال رورس ةارتعأ تن ةيصق ب ماأ نم لك نأ دالبا 1 1

 ا ْ ١ 1 سراق ىرت 6-0 0 كلاوكو أهنم حرخب يت> بح ريغ نم هكا

 ا دلو ملسو هيلع هلا لص هللا لودراا ة ةئددم تاقرط ىف فلتخاو ىشم نمو ةبيط

 0 تع دارو وبصل نأ عبط ل الو دحأ ىلع يفت ال ةبيمع ةتينو ابيط افرع اهنم

 ةيكاطنا ةب-صقو زاوهالا ةبصش تان دعا ريغو تانودعملا نم رطع لكو ةيلاغ

 مهل نأ نرحبلا لهأ مجأو مدار علا هج ملأ اذا دسفو ريغل دق هدول
: 

 هغيص ل ضنا بو هيلعو هبرش م فيس هل هل-هحو هضف نم نأو يحن اما ىم ك ار

 ْ 0000 كلانا نييرحبلا ضعد ىل معذو ىمخس بون هناك يت> هن رع

 لذن امنأو قوسلاو الكلا ىف نوك ىتلا ةلاقن 09 لاالاو ندلا لماودك لماوعو

 .اهانبأر ىتاةليفلا هذه دحأ نا ىل ميزو هجولا اذه نم تالغ اهنأو عواطتو 1

 يتلا عمضاوملا ىلا بابثلا هسياغ لمحب نايس ضرأب ناضل ناك هلأ ىأر نفر

 ظ ماظعو اولق ةبطع ناب رك 2 ذاهام ه. ثءب ىذلا ليفلا الا هءلغأ 0

 يذلا جاملا نم ىربام رثك أو مرك أو نأ بانلا رهوج نا الا جاع اراك ليفلا

 ازا كلذ فرعي لبالا ماظع نم وه اما نفادملاو كلفلاو لاهلاو بابقلا يف

 فنعالا رخف | هردفال ولو ةريثك هوجو يف فرصتن ريبك رحم جاعلاو ةسالملاو

 اجاسو اجاع كذم رثك أ ن< لاق ثيح ةفوكلا لهأ ىلع هب رغف امف سبق نإ

 رك ىنأ 5 00 لاقو ناوفص ن دلاخ + مالك نم هنإ لاو اءارخو اجامذو

 ةيايذلا رختل هشفح 00 قفصيف هينيع يقوم لعشبابذلا مق عش مب ركلا سرفلاو يلذهلا

 لبقم نبا لاقو ةته

 هلباَش مدالا مف قافص * هتفرطل هبق ام قافطصا ناك

 ظ ىسبملا لاق تومتف ةبابذلا قعصتف راما حيصنو
 2 نألا ددرنتك ءاثيم لكب © هءايذ قءص ريل كل ئ

 0 ْ يلغتلا مركم نب ةبقع لانو

 ْ تايالا شأر نطل انجوعأ + اديفن اديدح افرام ىرو
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00 
 ا ا دة دن

 15 نبا 5 و 0

 دعا انتنمأ ىتدو ىدارف 2# هنابل ت م رضملا ثار ا ير

 بايلا اذه هريغيف دش ف ْ

 ريوصل ٠ ءاضقلاب ىلا رك # لأاو نار دك نيب ضاقلا ىلاو

 دشنأو نيتيبلا نيذه عضوم اذه سيلو
 لو ءاضملا ناك 6م اوسل # ةطيغ ف هلهأو ءاضملا يد 30-6

 لوو اهتوذ اردن مويلاف * مهسؤر قوف نابذلا رمال
 لاقف أهءان صرب مف هالوم ليف أهان ناكو هراد دايز لخد لاق لاق ن.سحلا وأ لاقو- 7 3

 ديدش دايز ىلوم لوف اكو رار ليف ن نطل ىف | :ل لاقت هود مالفاوعفا 1 1 ا

 انا ودهأ ريمالا هللا حلصأ ليف لاق ةف ش>و را دايز ىلا م ىدهأو ةيكالا 7 1

 ٠  2 1ا ١ 7 31 4 3 : 8

 001 ١  3 2هج ل 020 0 هك 2110017 00

 دتءوتلاو هوت اناا يك ا ل و ل ا ا يلا طل رس ول ل 3 نال ايلا خا ةال -* دنع

 لرالا دايز لاقذ اربع ىن ٍ:- ازيا انل اودهأ لاق كليو لوقت * ى“ : يأ لاقق شهو رامح .

 سعادشلا وذ ىلا ىهذو يالا ليفلا مو .هلا لو كلام وبأ ناكو لثمأ

 نب 00 ؛ىلا | -- ك_ءاع تنطو ان ْ :

 لاقو لي ملا تافص ٠م ندعوا هىلا نا ىلع دبع ن ب ة لع 3 1 0

 ٍ موزمم ءأم || ىلع افر ناك «*تاحر تحهاناةلاب ٍ 11

 1 موك !طاسوأ :رم مج ءأاعس تنح د عد |مافاح ْن“ معز اذا :

 .موثيع قلما ديدش لامجا نف ربت نيدملاحجسأ اب يد
 مل ا َن ن#ر || كيع لاقو نيسمحلا نيب َ كد . لثما برص ف 27 أ دقو 7

 ىلاز كوبأ لاق نا يذرتو * فع كوأ لاق 0 0

 نايالا دلو ٠ ند لوفلا ل شا رق نه كلا نأ دبش

 كفل ىرمعلو هفدضأ راجلا لسا نم ه اذارز لوح هفرشل ليفلا لق ن 4 1 7 لم 1

 تيمكلا لوفكلذك 0 دعاب 0

 ا كم ماع ث نمثأي | له *# تافطمم باب 9 تح امو

 يراد ملا يب 5ك اسو ب'ذلا ينعم ىف مرف برع رازن داو ناو هنال دمبأو دمبأ اذبف لاق ]

 (عباس اوي - 0



117 0 
 000 كوس هل 0 3 ةيواعم نبا

 0 0 # . بذ ن 0 ا

 01 ال 7 لوقرسن ونا بلا: نس كو 0 كر
 : تيكلا لاقو ةياوس ماعللاو اج يورالا نال, ماهنلاو ىورالا نيب 5

 انيبأ ىنبرب نأ بحعإو * بضو ةعدفض نيب تان

 ' ىعاشلا لوق اذه نم دما أو لوالا هأنعم وه اذهو

 1 ل ٌْ . ع رانلاو اش لا نيب فاول ىتح #

 ىما ولا م قولعلا ناهربلا وأ لاق يف :ىلأا نسملا وبأ لاقو
 ِ . ٠ ياديلا كذب دو لاق

 .ٍ . ليفلا بأ لثم ي جوز ربأ ناكنا همأ اب اهفافز ةليل |, ءال ةء راح تلاق لاق دكر ع

 يأ ةلكدلا هذه نع تلأس دق ةيب يأ مالا تاافف لاق ه ؛ مفتنأ ىف 3 لاتحأ نيك

 لبنا ةأرما لكك هللا كلمحي نأ الا زوجي ال تلاف انا ا نع تلاع امنأ ترك ذِف

 . ةأرما لثم ينمي نأ ىبر تا نا يناف هما مال ت تلاق مث الود تتكسف لاق

 ظ 00 ترك ذف ىمأ ةلئسلا هذه نع كاعد ة ةيلط اب تلاق كلذ لعشي لأ يهمطأأ ليفلا

 ! - هاك لشم لاجرلا ءاسن عيج هللا لس نأ الا زوجي ال ت 0 تأ امن
 ا را عيجم ءاسخ لسجن نأ ىبر تاأس ناذ تلاق مث الوح اهنع تنككسف لاق ةليفلأ
 00 لش نع تل دق ةديط اي ت تااق كلذ لكش نأ يطا ةليفلا 3 لفثم

 0 ع عيج اا 1 د نأ الا روك ال تلاقخ اهنع اممأ تلأس انآ ترك ذف ىلا

 0 د تلأس ناف تلاق 2 وح امنع تةكسف لاق ةليفلا ءاسن لاجر لقم ءاسألا

 : وشلاق كلذ ل لعش نأ نإ' هطلأ ةليفلا ءاسن لاجر عيمج ىل-ثم ءاسنلا لاجز عم لمي

 تلاق امناو اهنع امأ كاد م 1 رك أنلا هد_ه نع كلاس دق ةيذاي

 ةذللا نم اهندب لظع عم ليفلا ةأرسا دجي ل ةليف سانلا عيجج لمج ناهللا نا ةينبإ
 ليغ مل 1 كم بمذل ملا ند تجوز عب مويا تنأ نيدجتام لئمإلا



 00/١ م
 تنكشف 7 ويلا كلام عيجو ةيدفت اأو تاتملاو ةطشملاو قللاو ميصلاو 5 مقلاو

 لش نا ٍنيمسطنأ مظعأ ليفلا ربا لعءحي نأ فر كاش نا همأ ا كلاق مالو اهنع 3 ٠

 اهّنع تلأس امن ترك دف ىنأ ةلأسأل هده نع تلأس لق ط ؛ ىأ مالا تلا كلذ :

 عسوأ ل ةأصأ ر ي وأ ل هلا ة ا كك مدحو أ رهلا ربا لمج ناهللا نا أ تلاق ان 1! انآ

 تاس ناف همأأ تاق الو تنكسف لاق لوالا مالا ىلا هلك مالا دوديف مظعأو 1
 لف نأ نيعمطتأ رك اع وأ [ددع ريصف 4غ مظعأ ا ليفلا ربا لسحب دم

 ابنأو اهعابمأ تاس أ تك ىأ ةائسملا هذ 0 تلأس دق ةينب ىأ تلاق ٠

 كلذ هيلث 2 ١ ال نكلو ةياع وع | ةماغ دشأكحوز لع نأ هللا ىلس ة هيل ىأ تلاق ٠

 0 ةللغ يف لمح نأ ىنأ تاأس ناف همأاي تلاق كندغ يف دب زب نأ هيثم ىح 0 ع

 ترك ذه ىأ ةلئسلا هذه ل اهم نع تلأس دق ةينب يأ تلاق كل ليش نأ نيعتلنا > ٠
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 اند لو قى نأ ك_ثشأ امو ة هر> هلا نم 1 لور 1 مدلا نم موا 00 يف !مةدجوذ 0

 : 0 لا

3 4 1 

 : در 1 0

 5 كتااق اس هلع 0 > .سدتلا اع ف ه4 نأ زوال ت تلاق ايناوأب | 3 2 تلال 0

 ةيلب تلاق كلذ لعش نأ نيعمطتا 0 ىناهجو أسدنا هلل و نأ ىبد ت تلاس ناف همأاب ٠

 ةلئسملا هديه نع ايل دتل ايهأ ترار هت يأ هندلل هد نع تلأس دق 0 ٠

 ةليحلاب اممفدو ةذللا فب وسل يف اهان مم تنام جح  امايأ الا ادا

| 

 ةيشا زملاب ينو ناللاخا تاذ يح وأ ا رقبلاو نيانحأ زملاو نعم وا 1 ا يو 1

 تاوذ تناك ناو ءأ 0 و اب س ٍءأو اجاءأل ىحسل كلذ يفو ىلهالا رقيب اهم ٠

 مدع ىفو رعشلا يف موهشأ يو حقالت الو دفاست فالظأو ن نورتو شرد 3ةرح
 تك يردأ اِإ أباك تت اءايح ليرالاو روءانلاو لتيتلاو لعولا للعلا : نء«و مانع ١

 سلو ن لورق الو ةوحالو شرك ال ىهو رزان النا اذذلا ٠ نمو اهمم حئاللاو دئاستلا ١

 بانلاب فلاخلا وه لايف قشنع هفلظ سيل امريزانكلا يفو تالا يفالا ةقفاوم .اعبنف 1 ١

 رفا فلاخمو با ذل رصقو ”رمشلاب ءابظلاو رقبلاو زعلا لك أشنو اباك ءايشالا ر ردقو 1 1



 0 ال١
 نولي دلو رملاو نأشلا فظل ن رهو لجلا مايأ ددع ينو ياالرط ضبا رو
 | نمو ليلقلا نم لفأ كلذو رحشب نأ لبق اطيلم هيقلت اممأ الا حمالتو دفاسا ام
 ا قو قورقلا يف نأ ةقفاوم ىهو ادبأ ةيلهأ ىهو نسيءاوملاو لالا رقبلا فاظبا .

 ف ملا قفاوتو 1 لاو ف ذودلا يف نأضلا تلاخو ف درتحلاو ةرااو بانلا مدع

 000 رقبلاو 00 لا نال لحلا ىف مننا عيج لاو مل كلاختو رمشلا

 َ ا نم + نور " دنام الا كلذ ريغ ىف ةأر اا هش نار نهال يفةأرلا 0

 ْ . نيناعدلا ءاسن يف كلذ 11 اردنا ضعب ىف اناك ا ميرامماف لهاكلا وتنو بلا

 ٠ ةفارزلا ىف لوقلا « -0000000”

 ا 1 ةفانراكرش ةيسرافلاب يسن يهو اولاق طف ةونلا ضرأ ف نوكت ةفارزلاو اولاق

 دلو ةفارزلا نا اومعزذ عبضلا وه كنلبو لما راخأو رق اا وهوناكال ةرق يندب هناك - 2"

 كلذك الا ناك ام فاظ هلام موكيو عبضلا موكب لمججا نا معز ولف لا نهرفلا . ١

 ىثنالاو رثْلا وه لحفلا اولمجو اف عأ ر ةالطعاو ىلعاو نا انجأ ىف ةدفاسملاو

 ا ْ را الا موك دقو ارحل 00 لك سباو مه م مولا ىف برقأ كلذ ناك ةقانلا

 مثلا موك ىعارلا ناو ةدفاساا ىف اقفنأ اممقالت نواكي الو اميجج ا و ةيادلا . (|

 ظ 0 يمنة ارك ذ اهم نا ةدحاون فرعي ال امم اوءدا برص ند 5 راظناو منا ديغو

 000 عمشنال روفلا ماحرا نا ةئااثنأو حقلأ ذا ةيناثلا مث عابسلا بدصأ نهوهو ىاانبس

 | 300 حناو وا ةرللا صالقلا ماحرا 0 دقو فاطل مب و ماظع مرو اولاق لبالا دالوال

 ا 0 .ةقانلا موك ر 0 نوكي نأ زال عج هنأ الواو ََت ا هذه“ يجتف نامر 5

 0 2 ةريثك باودو 00 . مم ةيوالا دالب ىلاعأ يفو اولاق كالذل ابماسرأ

 : ا 'يجف .عنتعام عنتعو حقاام ب نم حقليف كانه دفا_تةةوهايملا علارش ىلا ل. مقلاة راح .

 : ماعخ ةفارزالو ةفار رزلا ابنم ردقلاو لكشلاو ةروصلا قانخ ريثك قاغ كلذ نم

 . تناكذاف ربل انسالا و ىلال بنذلاو لبالل نرفلاو فالظالاو رمنال دلجلاو لبا

 0 00 لع لدي لوقلا اذهو مث 0 ىف لد و ىظو رغ امماك دقذ ةفان ايعأ

 ع 3 5 2 سبلو اهرخ وأ ىلا ةن :دم نيلجرلا ةلد ووط ةفارزلاو ديدش



 بد 1 8 : عك

 ِق هأّت ر ناسنالاو مأي هلا تدارأ نا اهاسعو ابلك ماب ا ك 37 0 نات 0 ّْ 1 6

 قاما هيأشلا نودبرب رئاطلاو ريع ملا هيبكُتلا ىلع ةماعنلل كل ءرتشا نواوةو هيلجر ا ١

 روثلاو كل هبشي سودهاملا نا ىلع سامواك نموءاجال نولودو ةدالولا ىلع 0
 نأضلا و رقبلا نال نأبضلاب سهأ وحلا هيش ىلع سامو .ة رش واك نال ةدالولا ىللعالا

 ثيالاب وهو رفلا ىف ىذلا هبشي ال ةفارزلا يف ىذلا سيلفنلاو حقالت امهني ميال
 ترالل عيضلا عودت ١ نأ ن 5 دقذ دبغلا نم هج ولا اذه ٠ نم هي ٠ قحأ تثدإلا امو ٍِط أ

 ىنادرولاك املا سا أو ريطلا كلذكو ةردحلاو باعثلا كلذك وتل ء لال ةباكلاو

 نم لغبلاو سرفلاو ةكءرااو نوذربلاو رجالا نيب نم ىربشلاكو مامللاو ناشرولاو ٠
 ةكراب هتقورط نوكب د: نادب ال لاو ةرذل» ىلع لا كورب امأف راملاو ةكءرلا ْنِ

 رفاخلاو فلطلا كلذكو ة 4ع اق حفالتنو كفأ امئاعابسلاو ل اءحال ةرذلا كريس 5 2

 6 ةولمو دفاست عا هلك ريدطلاو ىلا نائط.' ا الار ل اسنالاو تا 8 و
 ْ احنا رف جيبفلاو لجحلا قازب بارغلا نا اومءزو ةم 1 ىهو تح ند ةاتسالا ظ

 ناو :ةفطنلا ءاقلا عضاوم ف هلا ةدالولا نوكل ١ الو 2 ةرالع ىلع ناك اذا ثانألا

 كفك4ع ىنالا باج وح ىلا 0 ذلا 2 اذا ىنالا رك ذلة ةضرأ عم موق ناب دق ةذ ككل

 يد ف حيرلا هلا 0 ٍِق تناك اذا لحطا نم ه حفلا ةلدلا نا اوما ندقلوا كلذ 0 ظ يغزو“ ال حيقاتلا نوكي ثيح ةدالولا نركف ناايطل ف رايه الذ تفقعو هبنذ ِ

 روفاك حبر نم تحفل ار ةلخنلا ناو لغنلاب لجلا اوهبش امئف : ذلا ينم ناقل
 لاق ماو نورفلا نيب ام ةز>ا2 نع را لع دعب و حييرلا ت تل تاك اذا لاخي |
 0 لاضمخ نذنا ذالل يه ىتلا مدقلاو باذلار نئربلاو رفا-لا نم ليللاو لبالا 0 ٠

 لاقو رد كسالا هنا مهصفل < رب و دابا ف روك ذل كلا نين رقلا اذ هل م نأ نرفلا

 2 تاضلا 3 ”ةيفأ. 1

 كرص ع كرير 00 155 6 لسحر كم روو ل ١

 نرةلاوةمأ دعب ةمأنرقلاو قرع ء نم نرأ لاق 6 مد نه نرأو هنرق لع رسولا

 ىعافالاو تأ ا يو .نورقلا تاوذنم مليفلاو ةلةملاب هب 4 هللا ع ءاس 0 حومأ +٠ تدص) ثا 00



 : نهال يدق ىلع هنولو# ' ىث وه أعأ نر هن عن يذلا كلذ ا- او نورف الام

 ١ او تاب ااةيلص ةمملا تناكل ن ذورةلا سذج نم ناكولو فو رسغغلاو دلجلا نيل

 : هحالسو ب باصأ هسأرف نرق هل 'يث لك نال هلتقم وه هسأرو اسأو ءىث فعذأ
 ورا ىف نورآلا تاوذل وهو 0 الو فات# ريغ ديتع حال ذورقلاو 2

 > لوظو دنأو هباذع سلا نه هنرش م قاوأ سوما-حلاو هتبم> ىف ْنرف تدك ركذلو

 0 3 ' تولاطو دوواد نأش ىف ةب الا تروظو نورآتاذ ةرقب ىلع نيد فرس 'ىجي م سوو ا
 2 : ” انها برألا تناك أهم سارت قوبلااو نرف نم هدوريلارو.شو نرقلا ىف

 بقال فراش لاقو 'يث ىلا فاضل 'ىثلك قورااو قور لجرلا ىم و انرف ناك

 4 ببرالا نماةو» بودجلا هبقعأ 0
 ٌةدايم نا لاقو قور ونأو قور برعاا ىفو

 0 ريمج هل ناد هلبقو « لثاو نم ناقوراا ل ناد

 0 3 لالا لورتو مالكلا نرقو سمشلا ذ نرقو ىحضلا نرق لاو بلغتو ركبناقورلا

 . يتاسانجالاونورن اباك برقماا ةربأو ءافالا قوذءفارطأو لخ لاق وذ ءفارطأو
 _ يف ماع احالا نا مجأ لحفلا نوكي دنو اهنء روك ذلا ىف امتورق نوكد نورق الا .

 الا ور 0 ءابظلا نورق بعشن دقو طابخسلا 2 نوال -ك هر لاجر ١

 . اسف, ف ذقلا ىوبونولاو حالسلا فلاعوالا ودع) امئاو 1 داهش ش-ولا ردو

 . فركيدقو نيتثثا نيتثلا نوكت نا نورقلا ىلع بلغالاو نورقلا ىلع لابجل نا
 0 كورلا دسالا نم اهدالوأو ارسفنأ عنق سيماوطاو ةدع نورت 1 ضعبل

 نر نر اور فيطت ىتا تا 4 ا بالك نم اهدالوأو ابسفنأ منع شحولا

 0” 7 حامرطلا لاق
 0 5 ا ريغ مالسال لسن * اف اهالط عيسلا لكأ

 ْ نيلبم نم رك أ تبأر : لابجلا فورط يف ناسارخ ن ٠,. تابقأ راحسونلا نا لاقو

 ىراكل أ ت تاأسنأ لاذ كلذ يق رطضاف 3 ةّكسرلا ضرالا نم ةريثك عضا وم يف

 وحن بهذ وأ علدت ى مو ةريزاملا بكري جوملا نامز يف رك ذا ريزتملا نأ ع نفخ

 م



 كلذ يل 5 ع 5 ناغ هالجرو ا اهربظ ص ءاديوالابمأ هدا هدافس 55 7 نام :

 اذا بايذلا هيش ىلع ٠ كلذ يف رزتملاف لاقكِلذ تف ىردي ال لجرأ ة ةكس ىأر ريالا 00
 دد_لاو نأ ١ بيج كلذ ف لجا نأو دام دا لوط ف ىنألا ررظ ىلء تاعتس : : 0

 ةديبع وأدشنأو ةوقلا نم ىع ءىذل سبل ام كلذ ىف لروال نأ ىو روفصملا يف

 ”مسيحافا سيح لوطو سوقوهو» 1-22 ربا ملظع ىف

 روحبلا كلتىفو لويخلينااىف نوك.و لاق حاس 7 ًاءالاسرف د ديءسنب و رمع لاق 1

 طسو ىفحاس.تلالو اعيرذ الك أ حال لك أت ىهو ربا لويخ لثم نادلة ىلا

 عولطل نذَوِد رحببلا سرفو لاقةعرشلا ع نم هند هلمتحا م م ىل الا ربظل ناطلس ءاملا 2

 ليثلا نأ اوذرع ل-جرالا كلت رثأ رم لها دعو تضل را ءطو رثأ لينا 0
 يىر اذا اي أو عرزلا ىعر ار سرفلا اذهو ناكملا كالذ ىلا هعولاد ه ىف ىلإ د

 يعريف ءامقأ ند هلك لك اي ف ًاسلكأب م ر هش 4 « زر ' هنكلو هيلا عرزلا ىندأ 0 ١

 تدق هيف ير ىذلا ناك ا ف٠ ءاق مث ىرلا دعل ع ملا نم برش ارو ليلا ىلاالبقم 0

 اوناصأ اذاو اولاقتوتاا رحش هفرذ نمتايف هقرطو توتلا لك 1! انداع ريطلار نبأ

 0 همه ص درب و توبا ف ممايبصو مماسل 6 هولر أريغص اولذ ليما هذه ن

 ةشبملا نم سانو ةبونلاو لاق ةدعملا عجو نم ءافش هنائسأ نه نس ىفو اولا مس 0
 لاقا وئافأ اذهىس اوةلعاذاف ن وْ رفهذ ن ء.طملا ءالازو هرشِإَو وو ران ريفل م ل ْن زواك اي ب

 ٍذلا دئاصم نم قاسنالا وكي امئاو لاق ةلدلا هذه هب نمل ةملاص سرع تانبموطل كنكر لق دلعإلا عم قدما ىذلاعرصااو نونجلا نم ”ئرب, سرفلا اذه عجاضأل 0
 ة--و ترضلو هموجتو ضرالا هحو سفح كلذ دنع هاف هاجت ضرالاو 44 هلا اذا

 ودس سرافلا هجو كصاذا هرابغو حعاثلا نئاقدو لاق الحار وأ ناك اسراف ضرالا : : 1

 ابضع اعرو ةبادلا نطل 0 امر هي ١ لح ىلام ىأر اذاف هرندلا 0 ىتاتلاو :

 عي هعدبالو ةزافلا عطشو ريسإ كلذ ىف وهو حال لاب كلذ 4ع هيلع دشيفار مَآ ا ُغ 1 ْ 0 سرافلا نوكي نأ الا ءاش فيك هلك أ هب كارح الو هعرضوف سرافلا ىلع نبتت . : ْ

 يبا 8 ونسلا نارغ لها نم هيقفلا ىديعاا ىدحلا نا هنوبع معز و هيلع رفنلا نم نكست َّ 3



 85 م او مس 4 ع هلل ىلص :لا ركظ ةميا> هيدلو دق برعلا نم لحر وهوا

 باكوبذ ني د . مهكحأ اوة>راجي هلل قاخ هب أ ىادوسلا نأ <زذر كب نباذعس

| 22 
 َ | الما م عوز كي ا هلع 0 "وديا 1 و رثو ةأو

 1 /ُ : 1 03 يت 0  يرخ هنأ رك 1 3 دي رع 1 0 ىتا 3

 0 نأ الا ايرذ ادي ع ولا ماظعو رقبلاو ريمملا داطصا يت ادورص ايلهأ راصو

 7 نئذلا ىفاثدنع يذلاو رد هلتقف هلك أف هل دلو ط بنو هلك اذه دمد دسالا

 ا 00 رول ايشحوالا عزا 1 هاير مث هلارج نم م ار ناسا لح الو تل هنأ

 ْ ١ - ىبارعالا لاق كلذلو ا

 هاعبذ . كاأ نأ كاما ند * ائيف تاشلو قو تاكأ

 َ 7 : ةيوبع 1 دعو بررغلا تارغ ند دسالاو بفذلا ادهن نأش نم ة هنويع ىح ىذلاف

 3 ْ يد كلدك الاز نا هللاوذ أيلعت ترد 2 ىل ة ةيلك تامرأ لاق 0 رسمأب بحاص

 ١ 3 + ىثرقلا ا داو لاقابولطمو ابل طولا اديصمو د امهم مرك مر تاقئلاق نيم هد | 0

 7 : 3 فوسايفركذام اولاقو ةولكا فدا الا طن لحر كن :ةحاام 0 ىلا لو

 ع : 3 3 ركب لاقن ةدضرالا لحَز مشو لاق هرطاوأ دو> ل يل عجأةيرغلا ارا اللا أمق 1

 3 ىلع أمف ل لو رشا دفاع يتلا عسل معبمج ت كاك أ ىنلا يم 4م ىذا هللا كيع نا
0 

 00 نودا .باوثاكولذا ن نملا تايد 5 هلل لوسر 5 د الإ م ةءاع هللالص هللا لوسر

 ْ : ١ 7 ةمي ظعلاو ةنئفلا ىدل ١ ماوعلا ىلع اه مأ تعكس مو نييملا ب تاذملا 06 اوثيلام بيغلأ

 ْ : امورنم ناك م“ ذأه ى ند لحر ينربخو نحل م اظءأ كلذ نم ةصاخلا 1 ناكو مدق

 7 1 ددحاو ع كرد نيفصن همطقف فيسلاب 00 برص هيأ هي , ادبل 0

 : 0 تقلا لي .نوشرا# اونأك مهنأ قربخ ل ا: ب 3 © رام ند ةعاس ها 10 أءينف

 () 0 بلاطلاوالاصلا ينعم ىلع بضلا لتش لرولا نأ يكحو هلتش ىتح لرولا هبغليف لرولاو
 00 ..لتق لرولا دحوف ةيللاو لرولا نيب شراه هنأو جرا ينعم ّس لاق 3 بضلا نأو



 1 8١(
 5 خاش ثمدحو هنأ عزو هلوسح هناكلو هلك أ , الوسضلا لتّشو ابلك ل ْ : 3
 ناحمربو يعافالا نالتم ال ايهداطصي ب ”انضفالو الرونولتشالا 000

 اوك ىبال ةديع هأ دشنأو اهنم ىذا ا

 اهراس ءاضب يهو روؤؤنلا نولك * يل امم نزملا ءام دوسو

 .ةغرانلل هب اهيبش دشنأو
 *  ًاهرخأنمرف رفص « اهقادشأ !نمديصيل ىلع :

 ةمره ن / ميهاربال كل كلذ ابيبش د دش نو 0

 مصعلاو ”مرهلاو ضرح ن ما مدد تيضخ ذا اي

 ١ < اضيأ دشنأو ٠ ظ
 هضأ الو ديما عاف ه ايبا الوأ كالا مس ا

 « دشنأو» ظ 0

 بيخأال كترك ف ذا تنكو * ايظتدطصاف ةركذ كتركذ
 بيصأ مكتدوم يف ىلامو * يداٌؤف نم ةدولأ م 2

 لبقم نا لع

 هلماع ره اذا لازع رمسأب * هصيق تققشدق ودع نم كو 0

 بحملاو ةءابالا ءام نم ردك اب * يدقلاة يفاص ءأب بمص اعلا و اضيألاقو 7

 بلك نم نينارملا مث ةفراطغ * ةزعأ مارك موق ىف رسال و
 هشنأ لو ةردك كلذ ىف ىهو ةءوذملاب نافوصوم باك هايم نم نا ام ىهبلاو ةءابالا

 اياهاج ناكو يلكلا فيطع نبىدعل عورم نإ 3
 مرعب ىتفلا لع ودمب سفدلاو هام راهتلاو ليلا نا

 اسفر نم ءايسلا ىف اصفر ه تبصن كاذسأر يف سنشلا»و ظ
 م 0 انبت عبتل امرأو را« ةحلابو داع مانألاب اطس 0 ظ

 5 :سوأت ركن أ ائيشح :؟نأ + بدع يناصاامت سيل (ٍ
 رخأ ىأ احرأو زاحملا لهأب أ, ىنأ يأ رححلاب اطتمودبأ نب صوع نب ا لا

 ناس اربع درا ْ



 ريهز نب تك لاق و 0 00 ل

 ليضفتلحفلاتاننعاهقاخىف + اهديقم لبع اهدإقم مف

 ليات ءادوق الاخ ابمجو « ةندبم نم اهونأ اهوخأ فرح
 3 ةراد نب ماس لاقو

 .عورخ ناطيخ ءادظلاىف ريسلا نم مهاقر نآك يتح مم تودح

 نيثدحلا ضمن لاقو

 ماظع نحل قاذت مل نيللا نم *« مهباقر ناك يتح اوبرش دقو

 (رخآ لاقو)
 قانعأب دمعت ل بكانلا ىلع « ابعّماو مونلاو مهماه ناك

 ظ تيكلا لاقو

 . لكلك اهرب نم قلأن « ونسلا اماذا تايدلا يفو

 لحرلما انل مقل اذه ن * و#فلدلا هل ل وش ماسعل

 اذيأ لاقو

 رساكلاو تبانلاو س *« راغلا برت وبيطلا

 رس املاباَدَه ضرالا ن ه وةعاللانوبحاسلاو
 رباك دعل نم ًارباك ة « ذالخال نداعم ملأ
 رش ريو افنالخن ماتا ةمنلاب

 ٍْ 8 ؛ألاقو

 بشملا ةيولعم ىلا لزناف تبشعأ « هل نيرئازدل هلو مركحم

 ْ هلون ىلا تهذ

 لزا ت ثيشعأ دئارال ناي 2 لطيغ ف هنأنذ دسأتسم

 ”ااد لفاسأ ا 56 ا 5 0

 ١ لجرلا ناك دقتو ماماك اماب اونوك نولوق مسو هيلع هللا ىلص يبلا بامصأ ناذ لاق



 ةنع كا ا فام ذعر لاق كتنطف هللا لأ لوق باسلاد مهم

 فيس

 ىنايذلا ةهانلا لاقو هيف 3 نأ ردحأ كلذ لاق ردلا فرعي ال انالف نأ هل ل1 نع

 توزل اد 2 نرحل « هدس رخال ريظانوبسحت ال

 رخال لاقو

 رذميف ءىس نم لاجرلا رار * هلا ةءاسالا ف فاد ل

 ةرارز نب دبعم نب ريمعىبرت ارا كلو

 ديلابو نيديلاب ابورض ناكو « دبغم نب ريمت يباف الأ نيعأ

 لبقم نبا لاقو اميج نيديلاب برت حادقلا نال حادقلابو فيسلاب لوقت .

 رجحلاب بيغلا ءارو ديلولا مدا « هرهبأ دنع بيجو داؤفالو
 رمحأ نا لاقو 1 ا

ْ[ 

 * دهدملا فض هداؤفو *#

 كلذ هيشأ امو ءاوش || نردد : ماعط نيد ماعط وأدب ماعط هدناقل لود 0 ناكو

 لاق برضا را هب دب ليي دو هناماغ ٠ ند ا صا هل لاقو ديرثلا ديلا مامطو

 اللام ةاطعأو هحوزو رح تناف تاحا لاق طاب سلا هب رضف د, لاق نبذ 5 6

 دم كك . هرهش ن ل لخأو هةمدع> اذا ناما_س نب رفعح ىلوم ما ادملا جرف ناكو ْ

 جرف لآ احح اب كلمسا أم 1 تاذ رغه> لاق 4 لوضفلانم ؟ى د ف ذعر لو كر

 لاق ىت « لاق مأ لاق م حت لبف لاق ريمالا ةرضح ينتك أ ال لاق كتنينك امو لاق

 دنع لكأت ءىث ىأف لاق كلذ رث +5 أين لاق ح .هلا تقو فرعت لهو لاق جب للا دنع

 ةواغ ةحارك ادف ءاتشلا ف ناو ةضحع ةيذع 0 فيصلا يف امأ لاق 9 :

 هيلاوم نم دحأ نكي ملو ةدارشلا مطاق ناكو الام هل بهوو هجوزو هقنعات ةراد

 لاقف نوعرذ وأو ركذ ىذلا وهو ءابقفلا هيف فلتخ ام ىلع الا هدبشإ نأ

 ماجحلا جرف ماس مج |« يماما تجوز قار طلا اول

 ناك هبال 5 جرف توداح يف الا فاصنالا يرن ال نولود ةن.دلا لهأ ناكو

 ينأ, يتح ١ والاف لوالا مدشو ليلقلا هاطعأ ن منوه ريثكلا هاطعأ نمىلا تمت ال



 ١ لامي و ةبان كاطعأ « اندايح لادا لاعت اذاو 7
 لولا ل اذاهبكرأام ىلعو * لزانلوا كف لازن اوعدف 00007

 ع للك ألاء رك نع ىسش تففعو :"ى صا عج نملاملا تدفأ دقلو 1

 ا لش ملام دلل لوقت رثلو < مييلع كل رللا ةيئا تاخدو

 لا لبعالاك ابض سراف ءانأ * اًبوحول ويفلا كرعمتدبشو

 لظنملا م 1 ه مهن ًاكديدملا قلح ىلب رستم 0
 1 | ند ىلع 0 0 1 5 هللا تاك يع 01 0

 / 000 رد هلال اع هعحسمم لوت يمت
 ظ ١ هلانومب 3 دقف (دعنو ) هدعل ىن ال نم ىلع مالسلاو ةالصلاو ةدحو هلل دلا

 1 ركع هلاو يئاصلا ىأرلا ىذ ةقفن ىلع ليلملا باتكلا اذه عبطةديدسأو هقيفوأو هدأ و

 3 1 . اهساطلا دعب ل أفلام وسرددو اهساردنا دعي ف راعملاتافر ىغ تفاثلا

 هللا هقثو (ينوتلا ىبرغملاىماس ىدنأ دع جاحلا ) ةرضح

 0-00 رخآ راها نم غا ارغااناكو لامعالا هذه لثم

 اسو ةلس روش ند درفلا بحر

 ريع هللدجلاو هب ردي

 يا
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